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INFORMACJA PRASOWA

58-letni mężczyzna podejrzany o posiadanie znacznej ilości środków
odurzających oraz wprowadzanie ich do obrotu, a także posiadanie przy sobie
amunicji

Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Zgierzu funkcjonariusze KWP w Łodzi
zatrzymali w dniu 7 października 2013 roku 58-letniego mężczyznę podejrzanego o
posiadanie ponad kilograma marihuany oraz kokainy. Mężczyźnie zarzucono również,
że wprowadzał te narkotyki do obrotu. W miejscu zamieszkania 58-latka policjanci
zabezpieczyli także wagę służącą do porcjowania środków odurzających, pieniądze w
kwotach 14 tysięcy Euro, a także 25 tysięcy złotych. Podejrzany posiadał ponad 40
sztuk amunicji.
Mężczyzna ten dopuścił się zarzucanych mu przestępstw w warunkach
recydywy. Wcześniej był już skazany za przestępstwo polegające na nielegalnym
przemycie środków odurzających.
Wczoraj na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgierzu 58-latek został
tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
Śledztwo w tej sprawie wszczęto w czerwcu 2013 roku, po tym jak w
Sosnowcu zatrzymano 56-letniego mężczyznę – mieszkańca Łodzi, który poruszał się
samochodem marki Renault Laguna. W pojeździe tym ujawniono kilogram
marihuany. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zabezpieczono ponad
2,5 kilograma marihuany oraz pieniądze w walucie obcej.
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W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kryminalistycznym
potwierdzono, że zabezpieczone substancje są zielem konopi innych niż włókniste. 56letni mężczyzna został wówczas tymczasowo aresztowany.
Ponadto ustalono, że wprowadzaniem do obrotu środków odurzających
zajmował się również 26-letni mieszkaniec Łodzi. Podczas przeprowadzonego
przeszukania ujawniono kolejne 186 gramów marihuany. We wprowadzaniu
narkotyków do obrotu pomagał mu 25-letni mężczyzna porcjując je w tym celu.
26-latek został tymczasowo aresztowany, natomiast w stosunku do jego o rok
młodszego kompana prokurator zastosował dozór policji.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w/w środki odurzające pochodziły z
jednego z krajów bałkańskich.
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