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TYMCZASOWY ARESZT DLA RECYDYWISTY ZA WŁAMANIA I
KRADZIEŻE
Data publikacji 18.05.2018

Policjanci z posterunku w Sobieniach Jeziorach zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu
garwolińskiego, podejrzanego o kradzież i włamanie, a także usiłowanie włamania oraz
naruszenie miru domowego. Policjanci zebrali materiał dowodowy, który wystarczająco
potwierdził „kryminalną aktywność” 40-latka. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów karnych,
dotyczących przestępstw popełnionych w powiecie otwockim. Ustalono również, że mógł popełnić
podobne przestępstwo w sąsiednim powiecie. Na wniosek karczewskiej Policji i garwolińskiej
prokuratury, sąd w Garwolinie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.
Grozi mu wyższy wymiar kary, bo będzie odpowiadał jako recydywista.
Właścicielka letniskowego domku w Sobieniach Jeziorach na przełomie kwietnia i maja, przyjechała odwiedzić swoją
posesję. Kiedy weszła ze znajomymi na teren działki, to natknęła się tam na mężczyznę, który nie potraﬁł wyjaśnić, co
tam dokładnie robi. Przestraszony prawdopodobnie tym, że kobieta zapowiedziała, że wezwie Policję, uciekł w
nieznanym kierunku.
Jak później ustalili policjanci z miejscowego posterunku, mężczyzna kilka dni koczował na posesji, gdzie
prawdopodobnie włamał się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł kosiarkę oraz inne akcesoria budowlane.
Przygotował też do wyniesienia przedmioty stanowiące wyposażenie letniskowego domu, do którego również się
włamał. Nie zdążył ich jednak zabrać, bo został spłoszony.
Policjanci namierzyli podejrzanego w Garwolinie. Tam został zatrzymany, a następnie przewieziony do policyjnego
aresztu w Otwocku.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wstępnie wykazał, że podejrzany dopuścił się kilku czynów zabronionych. 40latkowi przedstawiono zarzut włamania, naruszenia miru domowego oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Policjanci
ustalili też, że mógł on dokonać podobnego przestępstwa na terenie sąsiedniego powiatu.
Oprócz wymienionych czynów, policjanci udowodnili podejrzanemu kradzież elektronarzędzi, na szkodę jednego z
sobieńskich sadowników.
Podejrzanego doprowadzono najpierw do prokuratury, a później do sądu w Garwolinie, który przychylił się do wniosku o
zastosowanie środka zapobiegawczego i tymczasowo aresztował 40-latka.
Podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw w warunkach recydywy. Dlatego też grozi mu wyższy wymiar kary,
niż ten określony w sankcji poszczególnych artykułów kodeksu karnego.
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