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Akt oskarżenia w sprawie dot. kradzieży 256 samochodów wraz z ładunkiem 
o łącznej wartości ponad 20 mln złotych.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt 
oskarżenia  przeciwko  23  oskarżonym,  16  z  nich  zarzucając  między  innymi  udział  w 
zorganizowanej grupie przestępczej. 

Jak wynika z dokonanych w sprawie ustaleń, w latach 2001 -2007 na terenie 
Łodzi i okolic, działała zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przede wszystkim 
przestępczością  samochodową.  Jej  skład  osobowy  z  czasem  ulegał  zmianie,  nie  mniej 
zebrane dowody dostarczyły podstaw do przyjęcia,  że poszczególni jej członkowie brali 
udział w kradzieżach łącznie 256 samochodów, głównie dostawczych i ciężarowych wraz z 
ładunkiem,  o  łącznej  wartości  ponad 20  mln  złotych.  Łupem,  oprócz pojazdów,  padały 
różnorodne załadowane na nie przedmioty, takie jak np. specjalistyczny sprzęt i maszyny, 
odzież, kosmetyki, a nawet karma dla ryb akwariowych, czy warzywa. Straty w wyniku 
poszczególnych zdarzeń niejednokrotnie były bardzo poważne i sięgały nawet 300 – 500 
tys.  złotych.  Oskarżeni  dostawali  się  do wnętrza  samochodów po uprzednim pokonaniu 
przeszkód  zabezpieczających,  a  następnie  uruchamiając  silniki  bez  użycia  oryginalnych 
kluczyków, przemieszczali się we wcześniej upatrzone miejsca – najczęściej były to tereny 
dawnych  zakładów  przemysłowych  i  podłódzkie  miejscowości.  Trasa  przejazdu 
skradzionych samochodów zazwyczaj była sprawdzana pod „względem bezpieczeństwa” 
przez patrole, składające się z członków grupy przestępczej. O ile posiadane dane na to 
pozwalały,  oskarżeni  kontaktowali  się  z  pokrzywdzonymi  żądając  okupu  za  zwrot 
skradzionych rzeczy. W przypadku gdy było to niemożliwe, sprzedawali je paserom lub 
porzucali.

Sformułowane w odniesieniu do poszczególnych oskarżonych zarzuty różnią się 
i  odzwierciedlają  ustalenia  dokonane co do zakresu działalności  przestępczej  każdego z 
nich.  Dotyczą  one,  oprócz  udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej,  kradzieży  z 
włamaniem, żądania okupu w zamian za zwrot skradzionych rzeczy, paserstwa i w wąskim 
zakresie  wymuszeń  rozbójniczych  i  przestępstw  narkotykowych  Dwóm  z  oskarżonych 
zarzucono popełnienie nawet około dwustu czynów. Większości grożą kary pozbawienia 
wolności w wymiarze do lat 10. 
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