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ARESZT DLA 31-LETNIEGO RECYDYWISTY
Kryminalni z Sopotu w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 31-letniego recydywistę bez stałego miejsca zamieszkania. Sprawca na początku grudnia 2017 roku ukradł z hali garażowej rower i
komplet alufelg. Śledczy udowodnili mu także kradzież z innej hali opon letnich. Mężczyzna usłyszał zarzuty za te przestępstwa, a sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące.
Na początku grudnia br. sopoccy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży roweru i kompletu alufelg z hali garażowej. Straty poszkodowany wycenił na 3 tys. zł. Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą
natychmiast zajęli się kryminalni. W wyniku prowadzonych czynności policjanci ustali, że sprawcą tego przestępstwa jest 31-letni recydywista i od razu rozpoczęli jego poszukiwania. Pomimo tego,
że mężczyzna nie posiadał stałego miejsca zamieszkania, kryminalni w wyniku działań operacyjnych ustalili, gdzie się znajduje i w minionym tygodniu na jednej z ulic Rumii zatrzymali
poszukiwanego 31-latka. Mężczyzna w chwili zatrzymania kierował samochodem. Był zaskoczony widokiem policjantów. Natychmiast doprowadzono go do sopockiej komendy i umieszczono w
policyjnym areszcie. Pracując nad sprawą kradzieży z hali śledczy ustalili, że zatrzymany sprawca ma na swoim koncie także inne podobne przestępstwo. Do zdarzenia doszło w połowie grudnia
2017 roku w Redzie, a sprawca z hali ukradł komplet opon letnich o wartości 5 tys. zł. Funkcjonariusze ustalili też, że 31-letni sprawca nie ma uprawnień do kierowania samochodami oraz jest
poszukiwany w celu ustalenia jego miejsca pobytu za wcześniej popełnione przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem narkotyków. Ponadto z uwagi na jego nerwowe zachowanie w chwili
zatrzymania, pobudliwość i nienaturalnie przekrwione oczy policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Jeżeli okaże się, że kierował autem pod wpływem środków odurzających, grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności. Sprawca na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzuty dotyczące dwóch kradzieży z hal garażowych, został przesłuchany przez prokuratora, a następnie trafił przed
oblicze sędziego. Sędzia na wniosek prokuratora zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące. 31-latek w przeszłości był karany i odbywał wyrok pozbawienia wolności za podobne
przestępstwa. Teraz za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Popełnienie tego przestępstwa w warunkach recydywy skutkuje tym, że sąd
może wymierzyć karę zwiększoną o połowę. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci podejrzewają mężczyznę o inne przestępstwa. Niewykluczone, że w najbliższym czasie usłyszy on kolejne zarzuty.
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