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INFORMACJA PRASOWA 
 
 
 
Podejrzani o oszustwa przy wypożyczaniu samochodów oraz o napad rabunkowy 

na stację LPG 
 
 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie przedstawiła trzem mężczyznom 

w wieku 27,29 i 31-lat, zarzuty dotyczące oszustw przy wypożyczaniu 

samochodów, które były sprzedawane, a następnie zgłaszano ich kradzież. Dwaj 

z nich usłyszeli także zarzuty dotyczące rozboju, w związku z napadem na stację 

LPG na Retkini. Dwóm z podejrzanych grożą kary pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 12, zaś jednemu kara pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 8. Czwarty z mężczyzn, 36-latek podejrzany jest o paserstwo. Grozi mu kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, 29- i 31-latkowie na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu dni, wypożyczyli dwa samochody z wypożyczalni w Łodzi i Krakowie. 

Ponadto, współdziałając z 27-latkiem pożyczyli samochód od znajomego mu 

mężczyzny. Łączna wartość wynajętych samochodów wynosi około 240 tys. zł. 

Z zebranych dowodów wynika, że podejrzani wprowadzali swych kontrahentów 

w błąd, co do zamiaru zwrotu pojazdów. Niezgodnie z prawdą informowali oni 

pokrzywdzonych, że samochody zostały skradzione. Jednocześnie składali 

w jednostkach policji fałszywe zawiadomienia o kradzieży pojazdów. Faktycznie 

natomiast, samochody były sprzedawane. Dotychczas jeden z nich udało się odzyskać 

– znajdował się w posiadaniu 36-latka z powiatu kutnowskiego. Mężczyzna ten 

usłyszał zarzut paserstwa. 
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 Jak ponadto ustalono 29- i 31-latkowie dopuścili się napadu rabunkowego na 

stacje LPG. Do tego zdarzenia doszło w ostatnich dniach czerwca na terenie Retkini. 

Pracownica stacji została zastraszona przedmiotem przypominającym broń palną 

i zmuszona do wydania pieniędzy w kwocie 350zł. Napastnicy popychali ją także 

i szarpali. 

 Podejrzani, którzy usłyszeli między innymi zarzut rozboju, na wniosek 

prokuratury zostali tymczasowo aresztowani. 
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