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34 – latek zatrzymany pod zarzutem uprawy konopi indyjskiej   

i posiadania znacznej ilości narkotyków  

   

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu przedstawiła 34 – letniemu mężczyźnie 

zarzuty uprawy konopi indyjskiej i posiadania znacznej ilości narkotyków. 

Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.  

W dniu 25 maja 2016 roku funkcjonariusze policji udali się na teren firmy, 

znajdującej się w jednej z miejscowości gminy Stryków. Na miejscu nie zastali 

głównego najemcy. Z uwagi na fakt, iż z budynku wydobywała się charakterystyczna 

woń przypominającą zapach marihuany, policjanci przystąpili do przeszukania 

obiektu. W wyniku przeprowadzonych czynności w pomieszczeniu biurowym 

budynku ujawniono susz roślinny ukryty w biurku, w szafie oraz piecu grzewczym. 

Ponadto, zabezpieczono także wagę elektroniczną oraz dwie żarówki 

charakterystyczne dla lamp używanych do prowadzenia uprawy konopi indyjskich. 

Ujawniono również specjalnie przystosowane dwukondygnacyjne pomieszczenie, 

zaopatrzone w lampy oraz system wentylacyjny podłączony do zasilania 

energetycznego. Wewnątrz zabezpieczono łącznie 31 doniczek z krzewami konopi,  

a także susz roślinny o wadze 2869 gramów.   

W toku śledztwa funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. 

W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, ujawniono zawiniątko z folii  

z zawartością substancji o zapachu charakterystycznym dla marihuany. 
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W międzyczasie na terenie przyległym do firmy zauważono pojazd, 

przypominający samochód podejrzanego. Udało się zatrzymać 34 – latka.  

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec 

podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania na okres 3 miesięcy.  
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