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„Piją każdego dnia i handlują papierosami” – tak brzmiało zgłoszenie naniesione na Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w kategorii spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.
Policjanci zweryﬁkowali zgłoszenie i okazało się, że to prawda. Na terenie targowiska Nowy
Rynek ujawnili i zabezpieczyli prawie 130 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych
akcyzy. Łącznie w ciągu dwóch dni policjanci z zamojskiej komendy zabezpieczyli prawie pól
tysiąca paczek nielegalnego towaru. Właściciele kontrabandy odpowiedzą teraz przed Sądem.
W czwartek policjanci zamojskiej komendy wykonując czynności związane z weryﬁkacją zgłoszenia naniesionego na
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w kategorii „spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym” dokonali kontroli
terenu targowiska na Nowym Mieście. W zgłoszeniu na KMZB dodany był opis: „piją każdego dnia i handlują
papierosami”, więc mundurowi zwrócili uwagę nie tylko na osoby, które mogły spożywać alkohol, ale również na tych,
którzy mogliby handlować nielegalnym towarem. Zgłoszenie zostało potwierdzone. Na rynku ujawnili dwóch mężczyzn –
mieszkańców Zamościa, którzy handlowali papierosami bez polskich znaków akcyzy. Łącznie policjanci zabezpieczyli
blisko 130 paczek nielegalnego towaru. Dzięki zgłoszeniu zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożeń oraz policyjnej
weryﬁkacji jego treści nielegalny towar nie traﬁł na rynek.
W tym samym dniu, w innych rejonach Zamościa, mundurowi również ujawnili nielegalne wyroby tytoniowe. Na ul.
Gminnej mężczyzna posiadał przy sobie kilkadziesiąt paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Także na terenie
Starego Miasta mundurowi ujawnili bezakcyzowe papierosy, tym razem zamościanin posiadał przy sobie 50 paczek
nielegalnego towaru.
Dzień wcześniej – w środę, policjanci patrolując ulice Zamościa również ujawnili proceder handlu towarem bez polskich
znaków akcyzy. Na terenie Nowego Miasta 38-latek z Zamościa w torbie na zakupy przechowywał prawie 100 paczek
papierosów. Nielegalny towar ujawnili także policjanci z Łabuń. W domu mieszkańca gminy Komarów Osada znaleźli
kolkadziesiąt paczek wyrobów tytoniowych rożnych marek bez akcyzy oraz 650 sztuk papierosów schowanych w
tekturowych pudełkach, także dwie butelki alkoholu również bez polskich znaków akcyzy. Podobne wkroczenie ujawnili
policjanci ze Skierbieszowa, tym razem w lokalu zajmowanym przez mieszkańca gminy Skierbieszów. Mundurowi
znaleźli tam ponad 60 paczek wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
Łącznie funkcjoanriusze ujawnili prawie pół tysiąca paczek bezakcyzowych papierosów. Wszystkie ujawnione nielegalne
towary zostały zabezpieczone. Właściciele kontrabandy za naruszenie przepisów karno skarbowych odpowiedzą teraz
przed Sądem.
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