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POLICJANCI ZLIKWIDOWALI DOMOWĄ PLANTACJĘ KONOPI
INDYJSKICH
Data publikacji 01.08.2016

Stołeczni funkcjonariusze zlikwidowali domową plantację konopi indyjskich. Policjanci
zabezpieczyli ponad pół kilograma marihuany, 84 krzaki roślin, 925 gramów ściętych krzaków, co
po zważeniu daje łącznie ponad 12 kilogramów marihuany. Zarzuty w tej sprawie usłyszało
dwóch mężczyzn, wobec których sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu. Czarnorynkowa wartość narkotyków, które mogły być uzyskane z zabezpieczonych
roślin, to ponad 300 tys. zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.
Stołeczni funkcjonariusze zlikwidowali domową plantację konopi indyjskich. Policjanci zabezpieczyli ponad pół kilograma
marihuany, 84 krzaki roślin, 925 gramów ściętych krzaków, co po zważeniu daje łącznie ponad 12 kilogramów
marihuany.
Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch mężczyzn, wobec których sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztu. Czarnorynkowa wartość narkotyków, które mogły być uzyskane z zabezpieczonych roślin, to
ponad 300 tys. zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.
Funkcjonariusze z wydziału ds. odzyskiwania mienia stołecznej policji na podstawie posiadanych informacji weszli do
jednego z domów na terenie Wilanowa. Tam, podczas przeszukania, ujawnili nielegalną uprawę konopi indyjskich.
Zabezpieczenie narkotyków, zebranie dowodów w sprawie i doprowadzenie osób zatrzymanych do prokuratury
rejonowej należało już do kryminalnych z mokotowskiej komendy.
Plantacja znajdowała się na czterech kondygnacjach wynajmowanego budynku. Wyposażona była między innymi w
specjalne oświetlenie, urządzenia nawadniające, wentylacyjne, ﬁltry uzdatniające wodę kranową oraz urządzenia
grzewcze. Krzaki konopi znajdowały się w 4 specjalnych namiotach. Policjanci znaleźli również sadzonki, które ich
zdaniem, przygotowywane były do kolejnej uprawy. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli 84 krzewów roślin w końcowej
fazie wzrostu, 925 gramów ściętych krzaków oraz ponad pół kilograma marihuany. Na miejscu zatrzymali dwóch
mężczyzn w wieku 22 i 28 lat.
Policyjni eksperci oszacowali, że z zabezpieczonych roślin zatrzymane osoby mogłyby uzyskać blisko 7 kilogramów
marihuany, która dzięki akcji funkcjonariuszy nie traﬁ do sprzedaży. Jej czarnorynkowa wartość to ponad 300 tys. zł.
Zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, usłyszeli zarzuty uprawy konopi indyjskich i wytwarzania
znacznej ilości narkotyków oraz jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie znacznej ilości marihuany. Na wniosek
prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mężczyzn na 2 miesiące.
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Opis ﬁlmu: Domowa plantacja i ponad 12 kilogramów ziela konopi
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