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POLICJANCI ZLIKWIDOWALI GRUPĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ
PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ
Data publikacji 11.09.2015

Wrocławscy policjanci z komendy wojewódzkiej zajmujący się na co dzień zwalczaniem
przestępczości pseudokibiców oraz walką z przestępczością narkotykową zatrzymali 5 osób
podejrzanych o posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze przeszukując posesje zajmowane przez
zatrzymanych zabezpieczyli w sumie blisko 3 kilogramy środków odurzających. Ujawnili także 3
plantacje konopi indyjskich oraz profesjonalny sprzęt laboratoryjny do produkcji narkotyków.
Wszyscy traﬁli do policyjnego aresztu.
Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców działając wspólnie z policjantami Wydziału
do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu realizując sprawę operacyjną
zatrzymali 5 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Zatrzymani to mieszkańcy Wrocławia w wieku od 19 do
58 lat. Jak ustalono, jeden z nich powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców.
Do zatrzymania doszło 9 września br. na terenie prywatnych posesji w dzielnicy Psie Pole. Podczas przeszukania
pomieszczeń wykorzystywanych przez zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli między innymi pistolet gazowy, blisko
pięćdziesiąt tysięcy złotych w gotówce oraz blisko 3 kilogramy narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy. Ujawnili
także trzy nielegalne plantacje konopi indyjskich i profesjonalny sprzęt laboratoryjny do uprawy i produkcji narkotyków.
Łączną czarnorynkową wartość ilości suszu marihuany, jaką można by było uzyskać z zabezpieczonych w tej sprawie
krzewów konopi indyjskiej, a także zabezpieczonych gotowych już narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy,
oszacowano na ponad ćwierć miliona złotych.
Wszystkie zatrzymane osoby traﬁły do policyjnego aresztu. Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej
sprawie. Sprawdzają między innymi skąd pochodziły środki odurzające oraz ustalają skalę nielegalnego procederu,
którym zajmowali się zatrzymani. Po zgromadzeniu całości materiałów dowodowych podejrzani za swoje czyny
odpowiedzą przed sądem.
Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
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