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INFORMACJA PRASOWA
Okradał toalety, trafił do aresztu
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie, sąd aresztował
32 – latka, podejrzanego o kradzież na przełomie lutego i marca br. co najmniej
17 baterii łazienkowych z hoteli i miejsc użyteczności publicznej. Wszystko
jednak wskazuje na to, że podejrzany w znacznie szerszym zakresie parał się taką
właśnie działalnością przestępczą. Grozi mu kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 5. Decyzja o areszcie uzasadniona jest przede wszystkim
obawą ukrywania się i ucieczki – 32 – latek nie posiada bowiem stałego miejsca
pobytu.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany w grudnia 2016 roku powrócił do
Polski z Niemiec, gdzie prowadził działalność gospodarczą. Ponieważ nie uzyskiwał
już nowych zamówień powrócił do rodziny do Zgierza. Wzajemne relacje nie układały
się, dlatego też mężczyzna podjął decyzję o wyprowadzce. Początkowo wynajmował
mieszkanie, a następnie przebywał u znajomych. Środki na utrzymanie uzyskiwał ze
sprzedaży skradzionych baterii łazienkowych, które następnie znacznie poniżej
wartości sprzedawał na miejskich targowiskach.
Jego zatrzymanie nastąpiło w dość przypadkowych okolicznościach. Policjanci
wylegitymowali go w czasie gdy załatwiał w miejscu publicznym potrzebę
fizjologiczną. Okazało się wówczas, że jest poszukiwany przez policję w związku
z kradzieżą, do której doszło w lutym bieżącego roku. W posiadanej przez niego torbie
znajdowały się klucze typu „francuz”, klucz płaski, nożyczki i nakrętka. Policjanci
słusznie założyli, że narzędzia te mogły służyć do popełnienia także innych
przestępstw.
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Mężczyzna usłyszał zarzuty, dotyczące kradzieży na przełomie lutego i marca
br. co najmniej 17 baterii łazienkowych o łącznej wartości 4900 złotych. W złożonych
wyjaśnieniach podejrzany opisał także inne liczne kradzieże tego typu. Po weryfikacji
jego wyjaśnień, zarzuty prawdopodobnie zostaną poszerzone. Podczas wizji lokalnej
32 – latek wskazał miejsca, w których dokonywał poszczególnych kradzieży.
Rozpoznał się także jako „poszukiwany” sprawca kradzieży na zdjęciu wywieszonym
w oknie jednego z hoteli. W czasie wizji lokalnej był nawet w ten sam sposób ubrany.
Jak twierdzi, baterie kradł przede wszystkim w hotelach, kinach, bibliotekach,
poradniach zdrowia i w budynkach uczelni. Unikał toalet szczególnie zaludnionych i
tych w których zamontowane były kamery. Zdarzało się, że w jednym miejscu kradł
nawet kilka baterii. Dzisiaj decyzją sądu trafił do aresztu na okres najbliższych 2
miesięcy.
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