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INFORMACJA PRASOWA 

 

22 osoby oskarżone między innymi o przestępstwa związane z produkcją  

na wielką skalę tytoniu, obrotem odkażanym alkoholem i papierosami 

   

Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi 

akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, oskarżając je o przestępstwa skarbowe 

związane z nielegalną produkcją tytoniu, handlem odkażanym alkoholem  

i papierosami. Co do 13 z oskarżonych sformułowano także zarzuty dotyczące 

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Efektem działalności oskarżonych 

było narażenie na uszczuplenia w zakresie podatku akcyzowego i VAT na kwotę 

blisko 30 milionów złotych. 

Śledztwo prowadzone było wraz z Centralnym Biurem Śledczym Komendy 

Głównej Policji Zarządu w Łodzi. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w okresie  

co najmniej od listopada 2012 r. do listopada 2013 r. w Aleksandrowie Łódzkim, 

Łodzi i innych miejscowościach województwa łódzkiego, działała zorganizowana 

grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu na terenie 

województwa łódzkiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz lubelskiego znacznych 

ilości wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci 

tytoniu do palenia, nielegalnie odkażonego alkoholu etylowego oraz papierosów 

różnych marek. Skład grupy przestępczej był zmienny. W jej ramach istniał ściśle 

określony podział ról, a kierował nią 30-letni mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego. 

Podstawowe spektrum działalności przestępczej sprowadzało się do nielegalnej 

produkcji tytoniu. Jego liście kupowane były bezpośrednio na plantacjach, a następnie 

w pomieszczeniach gospodarczych położonych na terenie nieruchomości  

w Aleksandrowie Łódzkim, należącej do członków rodziny kierującego grupą, 
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produkowano z nich tytoń do palenia. W procesie produkcji wykorzystywano maszynę 

służącą do cięcia produktów rolnych, substancję zapobiegającą fermentacji tytoniu  

i przyspieszającą jego wysychanie oraz aromaty. Preparatami tymi nasączano tytoń 

przed cięciem, a następnie wysuszony i pocięty pakowano w dwudziestokilogramowe 

worki, które sprzedawano w różnych częściach kraju. Szacuje się, że współdziałający 

ze sobą oskarżeni wyprodukowali łącznie ponad 26 ton tytoniu, narażając Skarb 

Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie blisko 17 milionów złotych. 

Kolejną formą przestępczej działalności był obrót nielegalnie odkażonym 

alkoholem. Jak wskazują zebrane dowody, podejrzani kupowali go, a następnie 

sprzedawali z zyskiem. Aktem oskarżenia objęto także osoby trudniące się 

odkażaniem części alkoholu sprzedanego następnie przez oskarżonych. Na terenie 

jednej z posesji w miejscowości Bronisin pod Łodzią – stworzono specjalną linię 

technologiczną. Oczyszczony środkami chemicznymi alkohol rozlewano do butelek  

i wprowadzano do obrotu. W ramach grupy przestępczej, niektórzy z oskarżonych 

kupili, a następnie sprzedali z zyskiem łącznie około 250 tysięcy paczek papierosów 

bez akcyzy, które oznaczone były podrobionymi znakami towarowymi różnych marek. 

Kierującemu grupą przestępczą 30-latkowi grozi kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 10. W przypadku pozostałych osób, zagrożenie jest zróżnicowane  

i w odniesieniu do większości sięga kary 5 lat pozbawienia wolności. Wszystkim 

natomiast grożą dolegliwe kary finansowe.  
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