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INFORMACJA PRASOWA

Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 30 – latka
podejrzanego w związku z handlem „dopalaczami”

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu wniosek
o

tymczasowe

aresztowanie

29

–

letniego

mężczyzny

podejrzanego

o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób w
związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy.
Ponadto, podejrzany on jest o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi mu
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Zatrzymanie 29 – latka to efekt ustaleń poczynionych w związku ze
zdarzeniem, do którego doszło w dniu 20 lipca br. kiedy to w celach towarzyskich
spotkały się cztery młode osoby. Jeden z uczestników spotkania zadeklarował, że jest
w stanie zakupić od swojego znajomego tzw. dopalacze. Mężczyźni umówili się
telefonicznie i transakcja została zrealizowana. Wszystkie cztery osoby uczestniczące
w spotkaniu wypaliły zakupiony dopalacz. Następnego dnia, dwie z tych osób tj.
mężczyzna i kobieta trafiły do szpitala. W miniony wtorek kobieta zmarła, o czym
szpital powiadomił policję. Zdołano ustalić tożsamość sprzedawcy dopalaczy – to
zatrzymany następnie 29 – latek. Podczas przeszukania jego samochodu i miejsca
zamieszkania zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji
psychotropowych. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący narażenia, w związku z
wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy życia i zdrowia wielu
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osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Podejrzany jest także o posiadanie środków
psychotropowych i odurzających w znacznych ilościach. Ze względu na grożącą mu
surową karę i zachodzącą obawę matactwa prokurator skierował do sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 29 – latka. Trwa postępowanie dowodowe w tej sprawie.
Kontynuowane są ustalenia co do kręgu odbiorców dopalaczy, których życie i zdrowie
mogło być zagrożone. Ustalane także jest czy pomiędzy śmiercią kobiety, a zażyciem
dopalaczy zachodzi związek przyczynowo – skutkowy.
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