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POLICJANCI PRZECHWYCILI NIELEGALNY TYTOŃ I PAPIEROSY
O WARTOŚCI PONAD 100 TYS. ZŁOTYCH
Data publikacji 08.01.2018

Nielegalne papierosy i krajankę tytoniową przechwycili funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania
Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wartość
zabezpieczonego towaru przekracza 100 tys. złotych, zaś łączna wartość uszczuplenia akcyzy
wynosi blisko 64 tys. złotych. Dwaj zatrzymani w tej sprawie podejrzani usłyszeli już zarzuty. O
ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.
Funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w
wyniku prowadzonych działań operacyjnych, przechwycili nielegalny towar w postaci papierosów i krajanki tytoniowej
bez polskich znaków akcyzy. W sprawie zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 32 i 34 lat, mieszkańców powiatu
wrocławskiego.
Do zatrzymania doszło po tym, jak policjanci ustalili, że do Wrocławia ma traﬁć transport nielegalnych papierosów. W
wyniku prowadzonych dalej działań, namierzyli i zatrzymali samochód marki Skoda. W bagażniku pojazdu
funkcjonariusze ujawnili worki z zawartością paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono łącznie
ponad 57 tys. sztuk papierosów w opakowaniach różnych marek.
Idąc dalej tropem, funkcjonariusze namierzyli posesję, gdzie miały traﬁć papierosy. Tam w jednej z piwnic ujawniono
magazyn, a w nim worki z krajanką tytoniową bez polskich znaków akcyzy, z której można by było wyprodukować
około 70 tys. sztuk papierosów oraz worki z kolejnymi papierosami w ilości ponad 54 tys. sztuk.
Łączna wartość zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i krajanki tytoniowej przekracza 100 tys. złotych, zaś łączna
wartość uszczuplenia akcyzy wynosi blisko 64 tys. złotych.
Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty przewożenia, posiadania i przechowywania wyrobów akcyzowych stanowiących
przedmiot czynu zabronionego. Za czyny, o które są podejrzani, grozić im może teraz wysoka kara ﬁnansowa lub
nawet do 3 lat pozbawienia wolności albo obie kary łącznie. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
(KWP we Wrocławiu / mw)
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