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Jedenastu oskarżonych o kradzieże samochodów i paserstwo 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie skierowała do Sądu Rejonowego  

w Łodzi akt oskarżenia przeciwko jedenastu mężczyznom w wieku od 30  

do 59 lat. Pięciu z nich będzie odpowiadać za kradzieże samochodów – grożą im 

kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Zarzuty sformułowane  

co do jednego z nich dotyczą aż 159 kradzieży. Sześciu mężczyzn oskarżonych 

zostało natomiast o przestępstwa paserstwa, które zagrożone są karą pozbawienia 

wolności do lat 5. 

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w listopadzie 2013 r. Wówczas to w ręce 

policji wpadło trzech mężczyzn uczestniczących w przestępczym procederze, w tym 

jeden z głównych podejrzanych w tej sprawie – aktualnie 33-letni mieszkaniec 

powiatu zgierskiego. Na terenie posesji, gdzie doszło do zatrzymań, zabezpieczono 

pochodzący z kradzieży samochód marki VW Golf. Szybko okazało się,  

że przestępcza działalność zatrzymanych mężczyzn ma znacznie szerszy zakres. 

Całokształt dokonanych ustaleń dał podstawy do przedstawienia 33-latkowi zarzutów 

dotyczących dokonania, bądź usiłowania, kradzieży 120 samochodów. Natomiast jego 

o 7 lat starszemu wspólnikowi, zarzucono 159 tego typu przestępstw. Łupem 

oskarżonych padały samochody parkowane w Łodzi, w różnych częściach miasta  

oraz w pobliskich mniejszych miejscowościach, w tym m. in. w Konstantynowie 

Łódzkim, Ozorkowie i Aleksandrowie Łódzkim. Były to głównie samochody marki 

VW, Seat, Skoda. Kradzione pojazdy były rozbierane na części, które trafiały  

do odbiorców w różnych regionach Polski. Wśród oskarżonych są m. in. osoby, które 
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pomagały w demontażu samochodów, a także te, które zajmowały się sprzedażą  

i kupnem części. Dwaj główni oskarżeni w śledztwie, przyznali się do zarzutów,  

a złożone przez nich wyjaśnienia i udział w wizjach lokalnych, dały podstawy  

do podjęcia ponad stu uprzednio umorzonych postępowań dotyczących kradzieży 

pojazdów. 

  

 

 

 

                     Rzecznik Prasowy 

                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 

 

       Krzysztof Kopania 


