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INFORMACJA PRASOWA 

 

 Aresztowani w związku z usiłowaniem napadu na bank 

  

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna, sąd tymczasowo 

aresztował dwóch mężczyzn w wieku 35 i 37 lat, którzy usłyszeli zarzuty 

usiłowania rozboju z użyciem broni. Podejrzani zatrzymani zostali przez 

policjantów, podczas próby napadu na placówkę bankową. Grozi im kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.  

 Do zatrzymań doszło w dniu 22 grudnia 2015r. około godz.16.30, 

w rejonie ulicy Tatrzańskiej w Łodzi.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzani przyjechali w pobliże miejsca 

przestępstwa, mercedesem jednego z nich, kilka minut wcześniej. Wszystko wskazuje  

na to, że realizowali wcześniej opracowany plan, a miejsce napadu rabunkowego było 

z góry ustalone. Potwierdzają to ustalania, które wskazują na to, że w przeddzień jeden 

z mężczyzn był widziany w czasie, gdy prawdopodobnie prowadził obserwację 

wytypowanego obiektu. Krytycznego dnia, opuszczając samochód,  zabrali z sobą 

rewolwer, a następnie udali się w stronę banku. Nie udało im się jednak zrealizować 

przestępczych planów. Przed wejściem do placówki, zostali obezwładnieni  

i zatrzymani przez funkcjonariuszy policji. Podczas przeszukania zaparkowanego 

nieopodal mercedesa znaleziono kolejny egzemplarz broni, zaś trzeci zabezpieczono  

w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych. Wszystkie odebrane egzemplarze 

poddane zostaną szczegółowym badaniom. 

 W oparciu o zebrane dowody, prokurator zarzucił mężczyznom zbrodnie 

usiłowania rozboju, z użyciem broni. Grozi im kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 15.  
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Z uwagi na zachodzącą obawę matactwa, grożącą surową karę, a w odniesieniu 

do 35 – latka, także ze względu na niebezpieczeństwo ukrywania się  

- był on bowiem poszukiwany przez organy ścigania - sąd zastosował tymczasowe 

aresztowanie na najbliższe trzy miesiące. Obydwaj mężczyźni byli już wcześniej 

karani. Ustalenia policyjne wskazują, że na przestrzeni ostatnich lat mogli być oni 

sprawcami szeregu innych napadów rabunkowych. Dane te wymagają procesowego 

sprawdzenia. Prawdopodobne jest, że zarzuty ulegną poszerzeniu. 
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