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Wnioski o aresztowanie trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju  

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna wystąpiła do sądu z wnioskami  

o tymczasowe aresztowanie trzech mężczyzn w wieku  22, 28 i 31 lat, którzy 

usłyszeli zarzut dokonania rozboju na pracowniku firmy kurierskiej. Ich łupem 

padły m.in. pieniądze w kwocie 1900 złotych oraz samochód marki Volkswagen 

należący do firmy transportowej, w którym znajdowały się przesyłki kurierskie. 

Zarzucane im przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 12.   

Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło w dniu 9 sierpnia 2016 

roku. Pracownik firmy kurierskiej udał się do jednego z mieszkań przy ulicy 

Pabianickiej w Łodzi, gdzie miał dostarczyć przesyłkę. Gdy przyjechał pod wskazany 

adres został zaczepiony przez mężczyznę, którego nazwisko widniało na paczce.  

31 - latek zaprosił kuriera do swojego mieszkania. Po wejściu do lokalu, 

pokrzywdzonego zaatakowało dwóch mężczyzn. Napastnicy bili go pięściami i kopali 

po całym ciele, po czym skrępowali mu ręce i nogi taśmą klejącą. Następnie, zabrali 

mężczyźnie pieniądze i kluczyki do samochodu marki Volkswagen i wybiegli  

z mieszkania. Po chwili wsiedli do pojazdu, którym przyjechał kurier i wraz ze 

znajdującymi się w środku samochodu przesyłkami, odjechali z miejsca zdarzenia.  

Po pewnym czasie w mieszkaniu pojawiła się znajoma 31 - letniego właściciela 

lokalu. Gdy zobaczyła pobitego, leżącego na podłodze mężczyznę zawiadomiła policję 

i pogotowie ratunkowe. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Przybyli na 
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miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali 31 – latka. Mężczyzna usłyszał zarzut 

dokonania rozboju i został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.  

 Na skutek działań podjętych przez policję, udało się odnaleźć pojazd wraz  

z częściowo rozpakowanymi paczkami. Następnie, w dniu 10 sierpnia zatrzymano 

dwóch pozostałych sprawców przestępstwa. Okazali się nimi mężczyźni w wieku 22  

i 28 lat. Wobec podejrzanych skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie.  

 

                Z upoważnienia  

                   Rzecznika Prasowego 
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