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INFORMACJA PRASOWA

Trzy osoby aresztowane pod zarzutem uprawy konopi indyjskiej,
nielegalnej produkcji tytoniu i narażenia na uszczuplenia podatkowe

Sąd Rejonowy w Zgierzu, na wniosek tamtejszej prokuratury aresztował
45 – letnią kobietę i dwóch mężczyzn w wieku 47 i 55 lat, podejrzanych o uprawę
konopi indyjskiej i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Ponadto, usłyszeli oni
zarzuty związane z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych i narażeniem
Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie ponad 2 mln złotych.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 24 listopada 2017 roku,
funkcjonariusze CBŚP i KPP Zgierz udali się na teren posesji, znajdującej się w jednej
z miejscowości gminy Stryków. Gdy podjechali pod bramę, z pomieszczenia
gospodarczego wyszedł mężczyzna, który na widok funkcjonariuszy, oświadczył, że
nie ma klucza od bramy i szybkim krokiem oddalił się w stronę budynku. W związku
z zachowaniem mężczyzny, policjanci przeskoczyli ogrodzenie i weszli na teren
posesji. W budynku gospodarczym składającym się z trzech pomieszczeń, ujawniono
dwie maszyny służące do cięcia tytoniu, a także pudła kartonowe, worki jutowe
i worki foliowe, w których znajdował się tytoń. Zabezpieczono również maszynę do
foliowania
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i samochodzie zaparkowanym na terenie posesji zabezpieczono około 4774 kg suszu
tytoniowego.
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Ponadto, na terenie posesji zorganizowana była uprawa konopi indyjskiej.
Zabezpieczono 354 rośliny na różnym etapie wzrostu i ujawniono działające lampy
oświetleniowe wiszące, systemy wentylacyjne oraz worki strunowe wypełnione
suszem roślinnym.
Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn, przebywających na
terenie posesji. Wszyscy usłyszeli zarzuty związane z uprawą konopi indyjskiej
i posiadaniem znacznej ilości narkotyków. Ponadto, podejrzani są o nielegalną
produkcję wyrobów tytoniowych i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenia
podatkowe w kwocie ponad 2 mln złotych.
Sąd, na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi
im kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
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