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Zdzisław Ł. udawał diagnostę aut. Miał wielu stałych klientów. Oszust dopuszczał do ruchu
graty. Może trafić za kratki na 5 lat.

Podziel się

Kryminalni ze Szczytna ustalili, że 34-letni Zdzisław Ł. dokonywał wpisów w
dowodach rejestracyjnych samochodów.

Lubię to!

– W trakcie zbierania materiału dowodowego okazało się, że przez ponad 6

Przeczytaj więcej

lat znajomi oraz osoby, które nie znały 34-latka przynosiły mu do domu

Białostoczanka padła ofiarą
oszusta. Ten ulotnił się z jej
pieniędzmi

dowody rejestracyjne od niesprawnych aut. Jedne z nich nie miały szyb, a
reszta posiadała takie usterki, które po przejściu badań na stacjach

Naciągacz z internetu usłyszał
wyrok. Białostoczanin wyłudzał
pieniądze
Perfidni oszuści! Zobacz, do
czego są zdolni, żeby nie płacić
alimentów

Zobacz także

diagnostycznych na pewno nie zostałyby dopuszczone do ruchu – mówi
Izabela Niedźwiedzka z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.
Zdzisław Ł. za parę złotych dopuszczał te samochody do ruchu. Miał również
stałych klientów, którzy systematycznie, co roku przychodzili po taki wpis.
– Mężczyzna jedną z pieczęci sam sobie wymyślił, ale posługiwał się również
pieczęcią jednej ze stacji diagnostycznych w Szczytnie – dodaje Izabela
Niedźwiedzka.
Zdzisław Ł. usłyszał zarzut podrabiania dokumentów, za co grozi kara do 5
lat więzienia.
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Więcej
Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu
www.wspolczesna.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza
ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Mediów Regionalnych i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na
wykorzystanie treści.
Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2012.
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