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NARKOTYKI Z HOLANDII NIE TRAFIĄ NA POLSKI RYNEK
Data publikacji 27.12.2017

Policjanci CBŚP ujawnili przemyt narkotyków z Holandii do Polski. Ponad 5,3 kg MDMA, wartych
niemal 270 tysięcy złotych, ukryto w specjalnie skonstruowanej skrytce samochodowej. Do
sprawy zatrzymano kierowcę auta oraz dwóch mężczyzn podejrzanych o zorganizowanie
przemytu. W akcji uczestniczyli także funkcjonariusze opolskiej i lubuskiej KAS. Śledztwo jest
nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Opolu.
Policjanci z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że ma dojść do przemytu środków
odurzających, które mają traﬁć do Polski przez granicę w Słubicach. Tam też policjanci CBŚP wspólnie z
funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zauważyli renault laguna, który przekroczył granicę niemieckopolską. Funkcjonariusze próbowali go zatrzymać. Kierowca nie reagował na wydawane polecenia i gwałtownie ruszył
autem omal nie potrącając funkcjonariusza. Wówczas policjanci użyli broni służbowej uszkadzając jedną z opon
samochodu. Pomimo to, kierowca kontynuował ucieczkę ulicami Słubic. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.
Ścigany zatrzymał się kilkaset metrów dalej, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Po chwili 28-letni Artur S. - kierowca
renaulta został zatrzymany przez policjantów CBŚP.
Zabezpieczony samochód przetransportowano na terminal w Świecku, gdzie w specjalnie do tego przystosowanym
hangarze, prześwietlono pojazd, a następnie jego częściowego demontażu. Dzięki temu znaleziono w pojeździe trzy
specjalnie wykonane skrytki. W jednej z nich ujawniono 10 hermetycznych opakowań z białą substancją. Badanie
narkotestem wykazało, że jest to MDMA. Łączna waga zabezpieczonej substancji psychotropowej to ponad 5,3 kg, a
jej wartość rynkowa to niemal 270 tysięcy złotych.
W Prokuraturze Okręgowej w Opolu Artur S. usłyszał zarzut przemytu i czynnej napaści na policjanta, za co grozić mu
może kara pozbawienia wolności do lat 15. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Kolejne działania policjanci CBŚP przeprowadzili w ostatnich dniach. Wówczas to, zatrzymali Pawła S. i Damiana W. Z
ustaleń śledczych wynika, że to oni mogli zorganizować wcześniejszy przemyt narkotyków. Obaj mężczyźni usłyszeli
zarzuty dokonania przemytu znacznej ilości narkotyków w postaci 5,3 kg MDMA z Holandii do Polski. Dodatkowo
jednemu z nich ogłoszono zarzut dwóch wcześniejszych przemytów tj.: 4000 tabletek ekstazy i 5 kg amfetaminy. Za
czyny te grozić im może kara pozbawienia wolności do lat 15.
Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesięcy.
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Film CBŚP zapobiegło przemytowi MDMA
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
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