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Dwie duże nielegalne fabryki papierosów zlikwidowali policjanci Centralnego Biura Śledczego
Policji. Były zlokalizowane w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Dodatkowo
funkcjonariusze zlikwidowali nielegalny magazyn tytoniowy w Łodzi i jedną mniejszą fabrykę. W
sumie policjanci zatrzymali 30 osób trudniących się tym procederem i zabezpieczyli ponad 54
tony tytoniu, ponad 6 milionów gotowych papierosów i 2,5 tysiąca litrów spirytusu. Straty
skarbu państwa można oszacować na blisko 30 milionów złotych.
Tylko w ciągu kilkunastu dni policjanci Centralnego Biura Śledczego z Warszawy, Łodzi i Poznania zlikwidowali przy
pomocy służby celnej z tych miast 2 duże nielegalne fabryki papierosów.
9 osób zatrzymanych pod Gnieznem
Policjanci CBŚP z Poznania wspólnie z kolegami z KWP i funkcjonariuszami Izby Celnej zlikwidowali kompletną linię
produkcyjną, jak również tzw. pakowalnię papierosów. Fabryka była zlokalizowana w kilku miejscach, a pracowało w
niej 9 osób, w tym dwóch obywateli Macedonii. Policjanci zabezpieczyli trzy maszyny do cięcia suszu, maszynę do
produkcji papierosów i kompletnie wyposażoną pakowalnię. Na miejscu był towar – zarówno gotowy jak i półprodukty:
3,5 mln papierosów, 8 ton suszu i krajanki tytoniowej. Oprócz tego policjanci zabezpieczyli 2,5 tys. litrów spirytusu.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, za które grożą wysokie kary ﬁnansowe.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Poznaniu.
Fabryka w powiecie pruszkowskim pod Warszawą
Policjanci we współpracy z celnikami ustalili, że na jednej z posesji w miejscowości Rozalin (pow. pruszkowski) działa
nielegalna fabryka papierosów. Pojechali w ustalone miejsce i weszli do budynku. Na miejscu było 5 osób, w tym
dwóch obywateli Ukrainy. Wszyscy zostali zatrzymani w momencie, gdy z taśmy produkcyjnej schodziła partia
nielegalnego towaru. W fabryce, którą zlikwidowali funkcjonariusze, zabezpieczono 1,5 mln papierosów, pół tony
krajanki tytoniowej i maszynę do produkcji wyrobów tytoniowych.
Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Za
popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy dla Warszawy
Mokotowa zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Zorganizowana grupa działała w Sierpcu

Policjanci CBŚP z Łodzi zlikwidowali nielegalną fabrykę zatrzymując 7 osób w wieku od 40 do 48 lat, w tym jedną
kobietę. W ręce funkcjonariuszy wpadł lider grupy przestępczej – 43-letni mieszkaniec Łodzi. Pozostałe osoby to
mieszkańcy woj. Łódzkiego i mazowieckiego. Na miejscu funkcjonariusze służb zabezpieczyli pełną linię technologiczną
do produkcji i dziesiątki tysięcy papierosów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli w prokuraturze w Sierpcu zarzuty udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, a 43-letni łodzianin kierowania nią. Za te czyny 6 osobom grozi do 5 lat
pozbawienia wolności, a liderowi 10 lat.
W Łodzi zlikwidowano magazyn
46 ton tytoniu i ponad milion gotowych papierosów zabezpieczyli policjanci CBŚP w Łodzi. W jednym z zakładów
produkcyjnych zatrzymali 9 mężczyzn s wieku od 26 do 61 lat (mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zielonej Góry i Lewina
Brzeskiego). Na miejscu policjanci ujawnili również maszyny do produkcji tytoniu. Wstępnie straty skarbu państwa
wyceniono na 22 mln złotych. Pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty z naruszeń kodeksu skarbowego.
Tylko w tym roku policjanci CBŚP zlikwidowali 9 dużych fabryk nielegalnych papierosów. Dla porównania - 9 fabryk
zostało zlikwidowanych w całym 2015 r.
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