
 
 
 

Łódź ,  dn ia  20  lu t ego  2014  r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o areszt wobec 54 – latka, podejrzanego o 22 kradzieże z włamaniem do 

biur i instytucji w centrum Łodzi 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu wniosek o 

tymczasowe aresztowanie 54 – letniego mieszkańca Łodzi, który pozostaje pod 

zarzutem dokonania, bądź usiłowania kradzieży z włamaniem do 22 biur i 

instytucji w centrum Łodzi. W okresie luty 2013 / luty 2014 jego łupem padł 

sprzęt komputerowy, elektroniczny i fotograficzny o wartości ponad 116 000 

złotych, a także pieniądze w drobnym kwotach. Podejrzany działał w warunkach 

recydywy.  Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, 54 - latek opuścił zakład karny w grudniu 

2012 roku. Był w trudnej sytuacji finansowej i ponownie zdecydował się na wejście, 

na drogę przestępstwa. Aby uzyskać pieniądze na utrzymanie włamywał, się do lokali 

biurowych, siedzib firm i urzędów w Łodzi, głównie na terenie Śródmieścia. Kradł 

przede wszystkim sprzęt komputerowy, elektroniczny i fotograficzny, który następnie 

sprzedawał, najprawdopodobniej na giełdzie samochodowej i łódzkich targowiskach 

przypadkowym osobom. Został zatrzymany przez policjantów z I Komisariatu KMP w 

Łodzi, 18 lutego tuż po godzinie 17, przy ulicy Gdańskiej. Było to bezpośrednio po 

dokonaniu włamania do biura prywatnej firmy przy placu Komuny Paryskiej. Podczas 
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zatrzymania mężczyzna miał przy sobie materiałową rękawiczkę, zapalniczkę z 

latarką, drewniany klin, metalowy śrubokręt i łom. Następnie, w miejscu zamieszkania 

podejrzanego ujawniono przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa. Ustalono, że 

najprawdopodobniej jest on sprawcą ponad 20 innych kradzieży. Podczas 

przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu 

czynów. Trwają ustalenia co do precyzyjnego określenia zakresu jego przestępczej 

działalności.  
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