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Wniosek o areszt wobec 26-latka podejrzanego o usiłowanie wymuszenia 

rozbójniczego, bezprawne pozbawienie wolności i rozbój 

 
 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do sądu wniosek 

o tymczasowe aresztowanie 26-latka, który usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania 

wymuszenia rozbójniczego, bezprawnego pozbawienia wolności i rozboju. Grozi 

mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. 

 Już w miniony weekend dwóch innych podejrzanych w wieku 31 i 26 lat 

zostało tymczasowo aresztowanych, przy czym jeden z nich, zgodnie z decyzją sądu, 

będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Co do kolejnego 

podejrzanego (lat 21) prokurator zastosował policyjny dozór. 

 Zdarzenia, które stały się podstawą przedstawionych w tej sprawie zarzutów 

miały swój początek 30 czerwca br. Ich tłem były wzajemne rozliczenia finansowe. 

Jak wynika z dokonanych ustaleń, prowadzący działalność gospodarczą 

pokrzywdzony miał pośredniczyć w zakupie, poza granicami polski, substancji 

zamówionych przez jednego z 26-latków, które prawdopodobnie posłużyć miały do 

produkcji tzw. dopalaczy. „Zamawiający” przekazał mu w związku z tym pieniądze 

w kwocie 81 tys. zł. Ponieważ nie otrzymał ani zamówionych produktów, ani 

pieniędzy postanowił podjąć działania, które miały doprowadzić do ich  zwrotu. Zlecił 

je także innym młodym mężczyznom. Za odzyskanie pieniędzy mieli uzyskać 15 

procent prowizji. Wieczorem w pobliżu centrum handlowego przy Jana Pawła II, 

doszło do spotkania pokrzywdzonego z 26-latkiem i towarzyszącymi mu 
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mężczyznami. Jak wynika z dokonanych ustaleń, sprawcy obezwładnili 

pokrzywdzonego, a następnie wożąc go kilka godzin samochodem, grozili 

pozbawieniem życia w przypadku odmowy wydania im 100 tys. zł. Dziewczyna 

pokrzywdzonego przekazała napastnikom pieniądze w kwocie 15 tys. zł. Jako 

zabezpieczenie pozostałej kwoty zabrali oni dokumenty samochodu, którym poruszał 

się pokrzywdzony.  

 W dniu 4 lipca w domu pokrzywdzonego pojawili się dwaj mężczyźni w wieku 

31 i 26-lat. Jeden z nich był także obecny podczas zdarzenia jakie rozegrało się 

30 czerwca. To właśnie oni zostali tymczasowo aresztowani. Na teren posesji 

przyjechali samochodem marki BMW, kierowanym przez 21-latka, co do którego 

prokurator zastosował dozór policji. 

 Wniosek o tymczasowy areszt, który skierowany został dzisiaj, także dzisiaj 

zostanie przez sąd rozpatrzony. 
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