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CBŚP ZLIKWIDOWAŁO SZEŚĆ PLANTACJI
Data publikacji 22.09.2017

Policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili dwie grupy trudniące
się nielegalną uprawą konopi i pozyskiwanie marihuany. W efekcie zlikwidowano sześć plantacji
konopi oraz trzy suszarnie marihuany. Policjanci zabezpieczyli blisko 37 kilogramów marihuany
oraz 12,5 litra płynnego ekstraktu z ziela konopi zawierającego THC. Do obu spraw łącznie
zatrzymano 9 osób.
Do pierwszej realizacji doszło pod koniec sierpnia, kiedy policjanci CBŚP zatrzymali w Krakowie trzech mężczyzn.
Śledczy ustalili, że w mieszkaniach wynajmowanych przy użyciu sfałszowanych dokumentów, podejrzani prowadzili
cztery zautomatyzowane uprawy konopi. Dodatkowo w jednym z tych mieszkań zorganizowana została suszarnia, w
której przetwarzano części rośliny w marihuanę. Aby wyeliminować intensywne zapachy towarzyszące uprawie i
przetwarzaniu roślin, stosowano specjalistyczne urządzenia ﬁltrujące.
Podczas przeszukań okazało się, że przerobiono także instalacje elektryczne, dzieki czemu nielegalnie pobierano prąd.
Uprawy konopi zabezpieczono systemami alarmowymi, z których sygnał był przekazywany na telefony podejrzanych.
Zatrzymani są również podejrzani o sprzedaż narkotyków syntetycznych, tj. mefedronu.
Dodatkowo dwaj mężczyźni byli poszukiwani listami gończymi, z czego jeden był poszukiwany Europejskim Nakazem
Aresztowania przez Policję niemiecką za przestępstwa popełnione w tym kraju. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa
w Krakowie, na której wniosek sąd tymczasowo aresztował zatrzymanych na 3 miesiące.
Kolejną realizację policjanci przeprowadzili w ostatnich dniach. Na terenie powiatu krakowskiego funkcjonariusze
zatrzymali sześć osób również podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej
grupy na terenie Małopolski uprawiali konopie, wybierając do tego oddalone od ulic, trudno dostępne miejsca. Policjanci
znaleźli także zautomatyzowane uprawy w zaadaptowanych pomieszczeniach poddasza domu jednego z zatrzymanych
oraz w wynajętych domach i zabudowaniach gospodarczych. W dwóch z tych obiektów zorganizowano suszarnie, gdzie
powstawała marihuana oraz pozyskiwano także płyn zwierający THC.
Policjanci wykonują czynności w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód. Czterem
z zatrzymanych przedstawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych upraw i przetwarzania narkotyków. Na podstawie
zebranego materiału dowodowego dwie osoby aresztowano, a wobec jednej prokurator zastosował wolnościowe środki
zapobiegawcze.
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