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Tymczasowy areszt wobec mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodów 

 

  

 W dniu 17 marca bieżącego roku, na  wniosek Prokuratury Rejonowej 

Łódź-Górna, sąd  zdecydował o tymczasowym areszcie wobec dwóch 38-latków 

podejrzanych o kradzież trzech luksusowych samochodów. Obydwu mężczyznom  

grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. 

 W noc z 14 na 15 marca 2014 roku, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Łodzi zatrzymali, dwóch mężczyzn wcześniej podejrzewanych o kradzieże 

samochodów. Po wnikliwych obserwacjach, funkcjonariuszom udało ustalić się 

prawdopodobne miejsce przechowywania skradzionych pojazdów.  Zgodnie z 

przewidywaniami policji, dwaj mężczyźni pojawili się na terenie posesji nad ranem w 

skradzionym samochodzie marki Mercedes, o wartości około 105 tysięcy złotych. Przy 

jednym z mężczyzn znaleziono elektroniczne urządzenie służące do odpalania aut, 

surowy klucz do wkładki zamka, łamak oraz transpondery służące do dekodowania 

sygnału kluczyka do immobilajzera samochodu.  

 Udało się ustalić, że samochód, którym mężczyźni przyjechali na miejsce został 

skradziony wcześniej tej samej nocy. Dalsze czynności przyczyniły się do ujawnienia i 

odzyskania dwóch kolejnych pochodzących z kradzieży samochodów to jest: BMW 

116 o wartości około 25 tysięcy złotych, skradzionego w nocy z 10 na 11 marca oraz 

Audi A5 o wartości około 90 tysięcy złotych, skradzionego 14 marca 2014 roku spod 
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jednego z centrów handlowych na Górnej. Łączna wartość odzyskanych samochodów 

to około 220 tysięcy złotych. 

 Obydwaj mężczyźni byli wcześniej karani. Jeden z nich opuścił zakład karny w 

kwietniu 2013 roku, drugi w grudniu 2013roku. Grozi im kara pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 10. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Trwają czynności 

mające na celu ustalenie, czy podejrzani mogli dopuścić się także innych przestępstw. 
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