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KILKA DNI PO WYJŚCIU Z ARESZTU PONOWNIE TYMCZASOWO
ARESZTOWANY
Policjanci z Wawra zatrzymali 19-letniego Aleksandra J., który kilka dni po opuszczeniu aresztu
śledczego najprawdopodobniej dopuścił się kilku przestępstw. Mężczyzna wpadł w ręce
funkcjonariuszy w skradzionym samochodzie. Wcześniej wziął auto z ﬁrmy wypożyczającej
samochody na minuty, posłużył się jednak skradzionym dokumentem i nie swoimi danymi. Jak się
okazało posiadał przy sobie kradziony telefon i podrobiony dowód osobisty. Pasażerka, którą wiózł
miała przy sobie marihuanę. Karolina E. usłyszała zarzut posiadania narkotyków, a 19-latek odpowie
za 5 przestępstw i wykroczenie. Został tymczasowo aresztowany.
Policjanci zostali powiadomieniu o położeniu skradzionego samochodu ﬁrmy wypożyczającej auta na minuty.
Funkcjonariusze z Wawra od razu podjęli poszukiwania i pościg. Kierujący nie zareagował na wyraźne wezwanie do
zatrzymania i nie zatrzymał się do kontroli. Po niedługim czasie inny wawerski patrol zatrzymał samochód. Kierujący 19-letni
Aleksander J. został zatrzymany. Jak ustalili policjanci najprawdopodobniej ukradł dowód osobisty koledze, na jego nazwisko
wypożyczył samochód, ale za niego nie zapłacił, a jeździł już 2 doby. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli przy
mężczyźnie kradziony telefon komórkowy, podrobiony dowód osobisty. Pasażerka Karolina E. także została zatrzymana.
Kobieta miała przy sobie narkotyki, usłyszała zarzut posiadania 0,8 grama marihuany.
Kryminalni zajęli się wyjaśnianiem sprawy kradzieży samochodu z ﬁrmy wypożyczającej auta na minuty. Jak się okazało,
zatrzymany kilka dni temu opuścił areszt śledczy. Potem najprawdopodobniej ukradł dowód osobisty koledze. Na jego dane
wypożyczył auto na minuty, którym bez uiszczenia opłaty jeździł dwa dni. Dodatkowo miał podrobiony przygotowany do
użycia dowód osobisty i kradziony telefon, za posiadanie którego odpowie po przeprowadzeniu czynności w sprawie o
wykroczenie.
Zgromadzony obszerny materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 19-latkowi 5 zarzutów, kradzieży samochodu,
niezatrzymania się do kontroli, kradzieży dokumentu, posłużenia się nim oraz posiadania gotowego do użycia dokumentu
sfałszowanego. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
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