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Podając się za kominiarza oszukał 231 osób

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko 37-letniemu mieszkańcowi Łodzi, oskarżając go o 231 przestępstw
oszustwa. Oskarżony w latach 2008-2013, wprowadzając w błąd, co do
posiadanych uprawnień do wykonywania usługi kominiarskiej, polegającej na
ocenie stanu technicznego przewodów kominowych, pobierał od pokrzywdzonych
opłaty za rzekome dokonanie przeglądów. Zarzucone mu przestępstwa zagrożone
są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony w latach 2008-2013 pukał do
drzwi domów i mieszkań w : Łodzi, Rąbieniu, Aleksandrowie Łódzkim,
Konstantynowie Łódzkim, Ksawerowie i Starowej Górze twierdząc, że jest
kominiarzem uprawnionym do oceny stanu technicznego przewodów kominowych
i przyszedł aby dokonać przeglądu. Po rzekomym zbadaniu przewodów wystawiał
zaświadczenie,

podpisane

przez

siebie

jako

uprawnionego

kominiarza

lub

konserwatora. Za „wykonaną usługę” pobierał od pokrzywdzonych domowników
pieniądze w kwocie od 58 do 200zł. W ten sposób dotarł do 231 gospodarstw
domowych. Wykorzystywał przy tym często strój kominiarza. Tymczasem, nie
posiadał uprawnień do oceny stanu technicznego przewodów kominowych.
W przeszłości przeszedł jedynie przyuczenie do zawodu. Nie nabył uprawnień do
wystawiania zaświadczeń.
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Wszczęte w tej sprawie postępowanie, to efekt ustaleń policyjnych.
Funkcjonariusze po uzyskaniu informacji o przestępczym procederze dotarli do kilku
oszukanych osób. W lutym br. 37-latek został zatrzymany, a następnie na wniosek
Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty , tymczasowo aresztowany. W toku postępowania
podejrzany przyznał się do zarzutów i wskazał kolejne miejsca, w których dokonywał
rzekomych przeglądów. Następnie, w miejsce aresztowania prokurator zastosował,
tytułem środka zapobiegawczego, dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Oskarżony
zadeklarował chęć do dobrowolnego poddania się karze, co spowodowało, że w akcie
oskarżenia prokurator wniósł o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia
rozprawy i orzeczenie kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym
zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby oraz zobowiązanie 37- latka do
naprawienia w całości szkód wyrządzonych poszczególnym pokrzywdzonym.
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