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Wniosek o tymczasowe aresztowanie 34 – latka, podejrzanego o paserstwo 

samochodu BMW 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do sądu wniosek o 

tymczasowe aresztowanie 34 – letniego mieszkańca Łodzi, który usłyszał zarzut 

paserstwa samochodu BMW, o wartości 7000 złotych. Podejrzanemu grozi kara 

pozbawienia wolności do lat 5.  Wniosek uzasadniony jest zachodzącą obawą 

matactwa. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, samochód którego dotyczy zarzut został 

skradziony w czerwcu 2012 roku, w Łodzi na Bałutach.  Następnie, podejmowane 

były działania w kierunku ukrycia jego pochodzenia, nie zostały one jednak 

doprowadzone do końca. Został on w minioną niedzielę odnaleziony w rejonie 

Tomaszowa Mazowieckiego, porzucony i częściowo spalony.  

 Podczas przesłuchania 34 – latek nie przyznał się do zarzutu i odmówił 

składania wyjaśnień. Na przesłuchanie został doprowadzony z zakładu karnego, gdzie 

wcześniej zgłosił się, celem odbycia pozostałej części kary w związku ze skazaniem za 

kradzieże z włamaniem, w warunkach recydywy. W dniu 14 lutego opuścił zakład 

karny na przepustkę.  
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 Po wczorajszym przesłuchaniu, w dalszym ciągu gromadzony był materiał 

dowodowy. Zrealizowane zostały przesłuchania kolejnych świadków, a także szereg 

przeszukań. W wyniku tych czynności udało się zebrać dowody, mogące mieć 

znaczenie w prowadzonym postępowaniu. Całokształt ustaleń, daje podstawy do 

postawienia tezy, że zachodzi ze strony podejrzanego obawa matactwa, co w ocenie 

prokuratora prowadzącego postępowanie, uzasadnia wniosek o tymczasowe 

aresztowanie.  

Najprawdopodobniej ten sam mężczyzna uciekał w nocy z 14 na 15 lutego br. przed 

policyjnym patrolem. Podczas tego pościgu, doszło do zderzenia radiowozu z Mazdą. 

Śmierć poniósł 41 – letni mężczyzna. Przeprowadzona została sądowo – lekarska 

sekcja zwłok pokrzywdzonego. Jej wyniki jednoznacznie wskazują, na to, że zmarł on 

w wyniku rozległych, wielonarządowych obrażeń, doznanych podczas wypadku. 

 34 – latek zostanie także przesłuchany w śledztwie prowadzonym w sprawie 

wypadku drogowego przez prokuraturę poleską. Nastąpi to jednak po sprecyzowaniu 

jego roli procesowej. 
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