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INFORMACJA PRASOWA

Czterej mężczyzni i kobieta oskarżeni o przestępstwa narkotykowe

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna skierowała do sądu akt oskarżenia,
wobec czterech mężczyzn w wieku 24 i 25 lat, oskarżając ich o popełnienie
przestępstw narkotykowych. Dotyczą one przede wszystkim posiadania i
udzielania środków odurzających, a także uprawy konopi indyjskich. Ponadto,
oskarżona została również 60 – letnia kobieta, której zarzuca się udostępnienie
pomieszczeń mieszkalnych jednemu z podejrzanych, w celu uprawy konopi
indyjskich.
Jak

wynika

z

dokonanych

ustaleń,

funkcjonariusze

policji

dokonali

przeszukania trzech pokoi w nieruchomości przy ulicy Basenowej w Łodzi,
wynajmowanych przez oskarżonych. W pokoju 24 – latka ujawniono hodowlę trzech
krzaków konopi indyjskich, a przy oskarżonych znaleziono marihuanę w łącznej ilości
506,21 g.
Ponadto, zostały przeprowadzone przeszukania w innych miejscach, w których
przebywali podejrzani. W mieszkaniu przy ulicy Ciasnej, które jednemu z
oskarżonych udostępniała jego matka, ujawniono 34 krzaki marihuany. Do hodowli
wykorzystywane były specjalne oświetlenia oraz wentylatory i nawilżacze. Urządzenia
te zostały zakupione przez 25 – latka za pośrednictwem Internetu. W Łodzi przy ulicy
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Targowej ujawniono uprawę 23 krzaków konopi. Podczas przeszukania pomieszczeń
przy ulicy Będzińskiej ujawnione zostało ziele konopi w ilości 930,72 g.
W

toku

śledztwa

dokonano

oględzin

i

badań

kryminalistycznych

zabezpieczonych do sprawy telefonów komórkowych, kamery, laptopa, a także
dokumentacji fotograficznej. W oparciu o te dowody oraz czynności policji, ustaleni
zostali liczni świadkowie, potwierdzający fakt udzielania w okresie od czerwca 2012
roku do kwietnia 2013 roku, marihuany zarówno odpłatnie i nieodpłatnie, co najmniej
kilkunastu osobom.
Trzech przesłuchanych przez prokuratora mężczyzn przyznało się do
popełnienia zarzuconych im czynów. Jeden z nich natomiast nie przyznał się,
ostatecznie odmawiając składania wyjaśnień. Był on już wcześniej karany. 60 – letnia
kobieta złożyła wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledztwa, przyznając się do zarzutu.
Trzem z oskarżonych grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10,
jednemu do lat 3. Natomiast przestępstwo zarzucone 60 – latce zagrożone jest karą
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
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