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Trzech mężczyzn w wieku od 19 do 39 lat oskarżonych o liczne  

kradzieże z włamaniem  

 

 

 Prokuratura Łód ź – Śródmieście skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 

trzech mężczyzn w wieku od 19 do 39 lat, oskarżając ich o liczne kradzieże i 

kradzieże z włamaniem. Sformułowane w akcie oskarżenia zarzuty, dotyczą w 

szczególności kradzieży dwóch samochodów i żądania okupu za ich zwrot, a także 

usiłowania kradzieży trzech innych pojazdów. Łupem podejrzanych padło mienie 

o łącznej kwocie ponad 55 000 złotych. Grozi im kara pozbawienia wolności w 

wymiarze do lat 10.  

 Do zdarzeń ujętych w akcie oskarżenia dochodziło w okresie od czerwca do 

lipca 2013 roku. Mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu, włamywali się do 

samochodów kradnąc pojazdy lub w przypadku, gdy bezskuteczne były próby ich 

uruchomienia, znajdujące się w ich wnętrzu przedmioty. Ich łupem padały między 

innymi telefony komórkowe, nawigacje samochodowe, radia, a także dokumenty. 

 Oskarżeni, w dniu 6 lipca 2013 roku, zabrali w celu przywłaszczenia, samochód 

marki Skoda Octavia, wraz ze znajdującym się w jego wnętrzu mieniem, o łącznej 

kwocie 19 350 złotych. Następnie, w celu uzyskania korzyści majątkowej żądali od 

jego właściciela okupu za zwrot pojazdu w kwocie 1200 euro. Do podobnego 
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zdarzenia doszło także w dniu 26 lipca ubiegłego roku. Mężczyźni dokonali kradzieży 

samochodu marki VW LT 35 wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu przedmiotami, 

o łącznej wartości 28 200 złotych i ponownie zażądali okupu w kwocie 3500 złotych. 

Nie były udane próby kradzieży trzech kolejnych samochodów, w tych przypadkach 

łupem oskarżonych padły przedmioty ukradzione z dwóch innych pojazdów, 

należących do firm kurierskich, a także samochodu marki BMW.  

 Podczas przesłuchania przez prokuratora, przyznali się do popełnienia 

zarzuconych im czynów. Dwóch z nich było już wcześniej karanych, a 39 – latek 

działał w warunkach recydywy.  

 
 
 

                     Rzecznik Prasowy 
                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 
 

       Krzysztof Kopania 


