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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP ZLIKWIDOWAŁO NIELEGALNĄ FABRYKĘ PAPIEROSÓW
Jedna z większych nielegalnie działających w Europie fabryk papierosów została zlikwidowana.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji weszli na teren fabryki znajdującej się pod
Warszawą i na gorącym uczynku podczas produkcji zatrzymali 9 osób, zabezpieczyli 2 miliony
gotowych papierosów oraz 4500 kg krajanki tytoniowej. Wstępne straty Skarbu Państwa zostały
oszacowane na 4,5 mln złotych.
Przeprowadzona realizacja jest wynikiem udanej współpracy policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji z
bułgarskim Departamentem do Zwalczania Przestępczości Akcyzowej Krajowej Agencji Bezpieczeństwa, który przekazał
informacje istotne dla sprawy.
Informacje uzyskane przez policjantów CBŚP oraz wyniki przeprowadzonych przez nich czynności były podstawą do
przeprowadzenia realizacji. Funkcjonariusze CBŚP wspierani przez grupę realizacyjną CBŚP weszli na teren fabryki
zlokalizowanej w powiecie grójeckim pod Warszawą i zatrzymali 9 osób w trakcie produkcji papierosów-7 obywateli
Bułgarii i 2 Polaków. Równocześnie z tymi osobami został zatrzymany kolejny obywatel Polski, przebywający poza
fabryką, mający ścisłe powiązania z osobami zaangażowanymi w proceder. W wyniku przeszukania zabezpieczono
ponad 2 miliony gotowych papierosów umieszczonych w podrobionych opakowaniach z oznaczeniami jednego ze
znanych międzynarodowych koncernów oraz 4.500 kg krajanki tytoniowej. Zabezpieczone zostały profesjonalne maszyny
do produkcji papierosów. Wartość rynkowa zabezpieczonych przedmiotów wynosi blisko 4 mln. zł., natomiast wysokość
uszczupleń Skarbu Państwa z tytułu należnych podatków wstępnie została wyliczona na kwotę 4,5 mln złotych. Z
informacji zgromadzonych przez policjantów wynika, że papierosy traﬁały do Niemiec i Szwecji.
Jednocześnie w tym samym czasie na terenie Bułgarii został zatrzymany organizator przyjazdu do Polski obywateli
bułgarskich. Zrealizowana sprawa jest przykładem udanej współpracy ze stroną bułgarską oraz Służbą Celną Węgier.
Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli mienie o wartości 150 tys. zł.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Lublinie. Sprawcy usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej
grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów akcyzowych, a także wprowadzania do obrotu wyrobów
oznaczonych podrobionymi znakami handlowymi. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Wobec wszystkich 10 z zatrzymanych sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.
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