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Dwóch mężczyzn podejrzanych o uprawę konopi indyjskiej oraz posiadanie 

środków odurzających i substancji psychotropowych  

 

  

 Prokuratura Rejonowa w Łęczycy przedstawiła zarzuty dwóm 

mężczyznom w wieku 35 i 25 lat, dotyczące uprawy konopi indyjskiej  oraz 

posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Wobec 35 – 

latka, prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 

policyjnego.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, w jednej z miejscowości w gminie Nowe 

Ostrowy w powiecie kutnowskim, funkcjonowała uprawa konopi indyjskiej. 

Wykonujący czynności służbowe funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch mężczyzn 

przebywających na terenie posesji, a także dokonali przeszukania znajdujących się 

tam, dwóch budynków – mieszkalnego i gospodarczego. Na parterze budynku 

gospodarczego ujawniono profesjonalną linię do uprawy konopi indyjskich. Uprawa 

zaopatrzona była we własny system melioracyjny oraz zasilanie energetyczne w 

postaci rozdzielni prądu. Na miejscu zabezpieczono około 400 donic z ziemią oraz 360 

sadzonek konopi indyjskiej, znajdujących się pojedynczo we wskazanych donicach. 

Uprawa prowadzona była przy użyciu profesjonalnych lamp naświetlających. 

Pomieszczenie było zaopatrzone w automatyczny system wentylacyjny, a ponadto 

ogrzewane przy pomocy piecyków elektrycznych, w celu utrzymania właściwego 
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obiegu powietrza i temperatury.  W trakcie przeszukania poddasza budynku, 

zaadaptowanego jako mieszkalne, znaleziono 281 gramów marihuany, 477 gramów i 

623 sztuk tabletek ekstazy. Ponadto, ujawniono dziennik, w którym zapisany był cykl 

upraw, obejmujący okres od dnia 10 września 2013 roku.  

 Na poddaszu budynku mieszkalnego, zabezpieczono sprzęt w postaci lamp, 

grzejników, donic, cztery aparaty telefoniczne oraz części elementów wentylacji – rury 

służące do uprawy konopi 

 W wyniku penetracji gospodarstwa ustalono również, że uprawa zabezpieczona 

była poprzez system monitoringu. Na budynku gospodarczym umieszczona była 

kamera, która swoim zasięgiem obejmowała bramę wjazdową oraz budynek, w którym 

prowadzona była uprawa. Druga kamera znajdowała się wewnątrz pomieszczenia. 

Obraz z kamer przekazywany był na monitor znajdujący się na poddaszu budynku. W 

trakcie realizowanych czynności ustalono, że na miejscu upraw cały czas przebywał 

35 – letni mężczyzna, który doglądał całodobowo uprawy konopi i obsługiwał 

monitoring.  

 W minioną sobotę, prokurator przesłuchał dwóch mężczyzn. 25 – latek przyznał 

się popełnienia obydwu zarzucanych mu czynów.  

 35 – latek przyznał się jedynie do popełnienia pierwszego z zarzucanych mu 

czynów t.j do uprawy konopi indyjskiej. Jak twierdzi, nie wiedział że 25 - latek jest w 

posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych.  
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