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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Czterech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie 

przestępczej i nielegalną produkcję tytoniu 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew przedstawiła czterem mężczyznom 

w wieku od 32 do 42 lat zarzuty, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie 

przestępczej oraz nielegalnej produkcji blisko 3 ton tytoniu, konsekwencją czego 

mogło być uszczuplenie podatkowe w kwocie nawet 3 mln złotych. Podejrzanym 

grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5 oraz wysokie grzywny. 

Przedstawione w tej sprawie zarzuty, to efekt działań podjętych przez 

policjantów z KWP i KMP w Łodzi. Funkcjonariusze ustalili, że na terenie Łodzi 

funkcjonuje nielegalna fabryka papierosów. Zdobyte przez nich informacje 

doprowadziły do zatrzymania do kontroli Fiata Forino, którym podróżowali dwaj 

bracia w wieku 38 i 42 lat. W przestrzeni ładunkowej pojazdu zabezpieczono 4000 

sztuk papierosów. Podczas przeszukania ujawniono także pilot i klucze do garażu, 

pieniądze w kwocie 13 tys złotych, a także kluczyki od peugeota. Ustalono miejsce 

postoju tego pojazdu. W jego  wnętrzu zabezpieczono 234 kg tytoniu. Z kolei  

w garażu przy ulicy Okopowej w Łodzi znaleziono kolejne 20 worków z krajanką  

o łącznej wadze około 150 kg.   

Ponadto, funkcjonariusze dotarli do kolejnego samochodu, użytkowanego przez 

mężczyzn. Wewnątrz pojazdu ujawniono 84 worki, z 1280 kilogramami krajanki 

tytoniowej.  

Następnie, w dniu 22 lutego 2017 roku, w godzinach popołudniowych 

policjanci wraz z funkcjonariuszami Izby Celnej udali się na teren posesji przy ulicy 
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Brzezińskiej w Łodzi, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 35 lat. 

Mężczyźni przebywali w pomieszczeniu, w którym była ustawiona pełna linia 

produkcyjna przystosowana do wyrobu papierosów. W chwili zatrzymania zajmowali 

się wsypywaniem tytoniu do suszarki. Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. 

bębny z nagrzewnicą, dmuchawy oraz sprzęt do pomiaru wilgotności tytoniu, wagi 

elektroniczne, a także 1874 kg suszu tytoniowego oraz 980 kg krajani tytoniowej.   

Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie 

przestępczej oraz dotyczące nielegalnej produkcji blisko 3 ton tytoniu.  

Po ustaleniu zakresu faktycznie prowadzonej działalności przestępczej, 

prawdopodobne jest ich poszerzenie 

Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5 oraz 

wysokie grzywny. 
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