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INFORMACJA PRASOWA 

 
 

Tymczasowy areszt wobec szefa i członków zorganizowanej grupy przestępczej 

dokonującej kradzieży samochodów o znacznej wartości 

 
 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na wniosek Prokuratury Rejonowej 

Łódź – Górna tymczasowo aresztował na czas 3 miesięcy szefa i członków 

zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu kradzieże pojazdów o znacznej 

wartości rynkowej. Podejrzanym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności. 

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 

Łódź – Górna od marca 2014 roku. Dotychczas obejmowało ono czterech podejrzanych 

o kradzieże samochodów, dokonane po uprzednim włamaniu. Trzech z nich już od tego czasu 

przebywa w areszcie. 

Dzięki działaniom prokuratury oraz zespołu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej 

Policji i Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w dniu 15 lipca 2014 roku zatrzymano w tej 

sprawie kolejnych siedem osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej – 

wśród nich także 41-letniego mężczyznę, kierującego tą grupą. 

Podejrzanym tym, niezależnie od zarzutów kierowania i udziału w zorganizowanej 

grupie przestępczej, przedstawiono szereg zarzutów dotyczących kradzieży samochodów 

o znacznej wartości rynkowej, paserstwa, a także wymuszenia okupów za skradzione pojazdy. 

Za te przestępstwa grożą kary nawet do 15 lat pozbawienia wolności. 

Wobec czterech spośród siedmiu zatrzymanych ostatnio mężczyzn prokurator 

skierował wnioski o tymczasowe aresztowanie na czas trzech miesięcy. Sąd w dniu 17 lipca 

2014 r. wnioski te uwzględnił. Wobec pozostałych trzech zatrzymanych prokurator 

zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – poręczenia majątkowe i dozór Policji. 
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Dotychczasowe ustalenia postępowania wskazują, iż zorganizowana grupa 

przestępcza, składała się z ponad dziesięciu osób, a biorący w niej udział sprawcy w wieku od 

24 do 52-lat, dokonali od początku 2014 roku kradzieży nie mniej niż 13 samochodów 

i jednego skutera wodnego o łącznej wartości przekraczającej 1 mln złotych. W wyniku 

podjętych działań odzyskano trzy pojazdy. 

 

 

 

W zastępstwie 
Rzecznika Prasowego 

 
Prokurator 

Prokuratury Okręgowej 
w Łodzi 

Jacek Pakuła 


