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36 – latek podejrzany o kradzieże w sklepach na kwotę blisko 100 000 

złotych  

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 36 – letniemu 

mieszkańcowi Swarzędza zarzuty, dotyczące dokonania kradzieży w sklepach na 

terenie Łodzi, Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Jego łupem padł sprzęt 

elektroniczny i muzyczny o łącznej wartości blisko 100 000 złotych. 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, mężczyzna w okresie od listopada 2015 roku 

do marca 2016 roku, dokonał kradzieży z czterech sklepów ze sprzętem 

elektronicznym i muzycznym. Zatrzymany został przez łódzkich policjantów, którzy 

ustalili, że jest prawdopodobnym sprawcą kradzieży, do jakiej doszło w jednym  

z łódzkich sklepów w dniu 6 lutego br. Jak wskazują zebrane dowody, tego właśnie 

dnia podejrzany pojawił się w sklepie twierdząc, że jest zainteresowany zakupem 

drogich głośników. Wypytywał sprzedawców o możliwość zakupu, prosił  

o sprawdzenie dostępności. W pewnym momencie stwierdził, że pozostanie jeszcze 

chwilę w sklepie, bo czeka na informację, co do możliwości uzyskania kwoty 

niezbędnej do dokonania zakupu. Wszystko wskazuje na to, że wykorzystał moment, 

gdy sprzedawcy udali się na zaplecze i dokonał kradzieży procesora wartego 22 500 

złotych, po czym niepostrzeżenie opuścił sklep. Po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy 

I KMP  36 – latek został rozpoznany przez pracowników sklepu, w którym doszło do 

kradzieży. Ustalono, że podobnych kradzieży dopuścił się najprawdopodobniej  
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w listopadzie i grudniu 2015 roku we Wrocławiu i w Warszawie, a także 17 lutego 

2016 roku w Gdańsku, co zostało ujęte w zarzutach.  

 Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do przedstawionych zarzutów. 

Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Grozi mu kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 5. 
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