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ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA DZIAŁAŁA NA
TERENIE ZACHODNIEJ POLSKI I NIEMIEC
Zlikwidowano profesjonalne linie produkcyjne do cięcia i suszenia tytoniu oraz produkcji papierosów,
zabezpieczono ponad 20 ton suszu tytoniowego, ponad 7 ton krajanki tytoniowej, ponad 758 000
sztuk papierosów, to efekt wspólnych działań policjantów z CBŚP z funkcjonariuszami z KAS. 12 osób
usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 2 kierowania tą grupą, w sumie 13
podejrzanych tymczasowo aresztowano. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem szczecińskiego
Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Z ustaleń śledczych wynika, że jej
członkowie mogli działać na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz Niemiec, od maja
2014 roku do maja br. Przestępczy proceder polegał na nabywaniu, w tym wewnątrzwspólnotowym, suszu tytoniowego tj.
liści tytoniu, a następnie cięciu go na krajankę i produkcji papierosów, nie posiadających polskich znaków akcyzy.
W wyniku intensywnych działań policjanci z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura
Śledczego Policji wspólnie z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. ustalili miejsce nielegalnej produkcji
papierosów. Mając takie informacje policjanci, przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w
Gorzowie Wlkp., zlikwidowali na terenie województwa zachodniopomorskiego nielegalną fabrykę papierosów i powiązaną z
nią krajalnię tytoniu. Funkcjonariusze z Wydziału w Jeleniej Górze Zarządu we Wrocławiu CBŚP ujawnili nielegalną linię
produkcyjną papierosów podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w województwie dolnośląskim.
Funkcjonariusze zlikwidowali profesjonalne linie produkcyjne służące do cięcia i suszenia tytoniu oraz do produkcji
papierosów. W sumie policjanci zabezpieczyli rozdrabniarkę tytoniu, suszarkę bębnową, podajniki taśmowe do
przemieszczania krajanki, nagrzewnicę, dwie maszyny służące do produkcji papierosów, bibułki papierosowe i do filtrów
papierosowych, a także filtry papierosowe. Całość zabezpieczonych urządzeń oraz elementów oszacowano na około 2,5
miliona złotych. Dodatkowo policjanci znaleźli także dwie jednostki broni palnej z amunicją.
Podczas działań policjanci zabezpieczyli ponad 20 ton suszu tytoniowego, ponad 7 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 758
tysięcy sztuk papierosów. Uszczuplenie należności publiczno – prawych z tytułu nieodprowadzonego podatku to kwota ponad
13 milionów złotych.
W sprawie zatrzymano i przedstawiono zarzuty 2 osobom podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i 12
jej członkom, w tym 7 obcokrajowcom. Wobec 13 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Śledztwo
prowadzone jest pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
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