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NARKOTYKI SPRZEDAWALI W HURTOWYCH ILOŚCIACH,
GŁÓWNIE POWYŻEJ KILOGRAMA
Data publikacji 11.03.2019

Sukcesem zakończyło się wiele miesięcy wytężonej pracy policjantów CBŚP i prokuratorów z
podkarpacia. Efekt to zatrzymanie 12 podejrzanych, zabezpieczenie ponad 21 kg różnych
narkotyków, w tym amfetaminy czy marihuany. Wśród znalezionych rzeczy były rownież
elementy umundurowania oraz wyposażenia policyjnego. Na podstawie zebranego materiału
dowodowego 11 osób zostało aresztowanych.
Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Podkarpackim Wydziałem
Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie,
wyjaśniają sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie tej grupy
zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków tj. marihuany, amfetaminy, kokainy oraz tabletek
ecstasy. Środki odurzające i psychotropowe traﬁały głównie do województwa mazowieckiego, ale nie tylko. Według
dotychczasowych ustaleń, grupa mogła działać prawie dwa lata.
Na podstawie zebranych informacji policjanci CBŚP z Rzeszowa przeprowadzili realizację, w efekcie której zatrzymali 12
osób, mieszkańców Warszawy i najbliższej okolicy. Działania zostały przeprowadzone niemal jednocześnie w wielu
miejscach na terenie woj. mazowieckiego. W akcji brało udział ponad 260 policjantów z CBŚP, z BOA, z Komendy
Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Olsztynie, Łodzi, Lublinie, Radomiu i Rzeszowie. Podczas
akcji przeszukano mieszkania, pomieszczenia gospodarcze oraz samochody użytkowane przez zatrzymanych. W trakcie
działań policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 21 kg różnych narkotyków, w tym: 3,5 kg marihuany, 2,5 kg
amfetaminy, 15,5 litra płynnej amfetaminy. Dodatkowo w trakcie przeszukań policjanci znaleźli elementy
umundurowania policyjnego oraz przedmioty wchodzące w skład środków przymusu bezpośredniego funkcjonariuszy.
Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Dodatkowo dwojgu
zatrzymanym, w tym obywatelowi narodowości ormiańskiej przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą
przestępczą. Dotychczas na poczet przyszłych kar zabezpieczono 67 tys. zł.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 11 podejrzanych
tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a jedną osobę objęto dozorem policyjnym.
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