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CBŚ - STUDENCI Z NARKOTYKAMI I FABRYKA TYTONIU
Data publikacji 28.06.2013

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 5 osób podejrzanych o rozprowadzanie
narkotyków, tytoniu i alkoholu. Dwóch studentów z Poznania usłyszało zarzuty posiadania i
handlu narkotykami w znacznych ilościach. Pozostali podejrzani odpowiedzą za nielegalną
produkcję i dystrybucję tytoniu oraz alkoholu. W tym przypadku straty na szkodę Skarbu
Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wynoszą ponad 2 mln zł.

Kilka miesięcy temu policjanci z Centralnego Biura Śledczego uzyskali informację, że dwaj studenci jednej z
poznańskich uczelni zajmują się handlem narkotykami na dużą skalę. W marcu tego roku policjanci zatrzymali tych 24latków. W miejscu zamieszkania jednego z nich funkcjonariusze znaleźli prawie 120 gramów marihuany, a także
nasiona konopi, wagi, przyrządy do porcjowania narkotyku oraz gotówkę.
Śledczy ustalili, że mężczyzna rozprowadzaniem narkotyków trudnił się od połowy ubiegłego roku. Po usłyszeniu
zarzutów 24-latek traﬁł do aresztu na dwa miesiące. Zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszał także
jego kolega. W zajmowanym przez niego mieszkaniu policjanci odkryli niewielką plantację konopi, a także przyrządy do
porcjowania marihuany. Zatrzymanym studentom za przestępstwa narkotykowe grozi kara do 12 lat więzienia.
Pracujący nad tą sprawą policjanci dowiedzieli się, że podejrzani o handel narkotykami mężczyźni mogli także
zajmować się rozprowadzaniem towarów bez polskich znaków akcyzy. Weryﬁkując tę informację policjanci Centralnego
Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej, 12 czerwca br. natraﬁli na gospodarstwo rolne na terenie
województwa zachodniopomorskiego. W pomieszczeniach gospodarczych policjanci i celnicy odkryli nielegalną fabrykę
tytoniu. Na gorącym uczynku zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat, znajdujących się na terenie
obiektu. Dwóch z nich było w przeszłości karanych za przestępstwa akcyzowe.

W pomieszczeniach fabryki funkcjonariusze znaleźli ponad 2,3 tony gotowej krajanki tytoniowej, 20 tys. sztuk
papierosów, prawie 1200 kg suszu liści tytoniu, a także 2700 litrów spirytusu oraz 3 maszyny do krojenia liści tytoniu.
Na terenie posesji zabezpieczyli również dwa samochody dostawcze oraz gotówkę - 90 tys. złotych w walucie polskiej i
25 tys. złotych w walutach obcych.
Wartość zabezpieczonych towarów akcyzowych oraz samochodów śledczy oszacowali na ponad 1,5 miliona złotych.
Ustalili także, że w wyniku przestępczego procederu wartość uszczupleń z tytułu należności do Skarbu Państwa wynosi
nie mniej niż 2.150.000 złotych.
Zatrzymanym mężczyznom za nielegalną produkcję towarów akcyzowych grozi do 3 lat więzienia.
(KWP w Poznaniu / mw)

