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INFORMACJA PRASOWA 

 

29 – letni rolnik aresztowany pod zarzutami oszustwa i przywłaszczenia na łączną 

kwotę ok.2,4 mln zł.  

 

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi sąd tymczasowo aresztował 

29 - letniego mężczyznę, prowadzącego w jednej z miejscowości województwa 

łódzkiego gospodarstwo rolne. Przedstawione mu zarzuty dotyczą oszustwa  

i przywłaszczenia na łączną kwotę blisko 2,4 mln zł, a także czynów polegających 

na wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy i oszustwie ubezpieczeniowym. Grozi 

mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.   

Śledztwo wszczęte w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi pierwotnie dotyczyło 

oszustwa na sumę  233 700 zł, przy sprzedaży ciągnika. Jak ustalono, podejrzany 

doprowadził do przekazania przez pokrzywdzonego zapłaty w tej kwocie, 

wprowadzając go przy tym w błąd, co do możliwości i zamiaru realizacji transakcji  – 

faktycznie sprzedaż ciągnika nie była możliwa, gdyż kilka dni wcześniej został  

on zajęty przez komornika.  Ustalono, że 29 – latek może mieć na koncie także inne 

przestępstwa, dlatego też do postępowania połączono sprawy toczące się w innych 

prokuraturach.  

Najpoważniejszy z zarzutów związany jest z oszustwem przy sprzedaży 

gospodarstwa rolnego za kwotę 1mln 450 tys. zł. Jak ustalono, w lutym bieżącego 

roku podejrzany we Wrocławiu zawarł z przedstawicielem jednej ze spółek notarialną 

umowę przeniesienia własności gospodarstwa rolnego, wprowadzając kontrahenta  

w błąd, co do stanu prawnego maszyn i inwentarza, wchodzących w jego skład. 

Posługiwał się przy tym podrobionymi dokumentami bankowym, zwłaszcza zaś 
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nieoryginalną promesą, wskazującą na rzekomą redukcję długu, jaki  ciążył na 

gospodarstwie.  

Kolejne z zarzuconych przestępstw dotyczą przywłaszczenia powierzonych 

samochodów marki BMW i Citroen. Podczas rejestracji jednego z tych pojazdów,  29 

– latek, wyłudzając poświadczenie nieprawdy, doprowadził  do wskazania w dowodzie 

rejestracyjnym, niezgodnie z rzeczywistością, siebie jako właściciela. 

Jak ponadto ustalono, w latach 2013 – 2014r. podejrzany doprowadził jednego 

z pokrzywdzonych do rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej ponad 136 tys. 

złotych. Taka była bowiem wartość wykonanej usługi zbioru kukurydzy. Wiele 

wskazuje na to, ze zlecając wykonanie tych prac 29 – latek zakładał, że za nie zapłaci.  

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się jedynie do posługiwania się 

podrobionymi dokumentami bankowymi.  

Z uwagi na obawę ucieczki i ukrywania się oraz zagrożenie matactwem, na 

wniosek prokuratury sąd zastosował co do podejrzanego  tymczasowe aresztowanie.  
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