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DO MILIONOWYCH STRAT SKARBU PAŃSTWA MOGŁA
DOPROWADZIĆ NIELEGALNA FABRYKA PAPIEROSÓW
Data publikacji 30.01.2019

Zlikwidowana fabryka nielegalnych papierosów, to wynik współpracy policjantów CBŚP,
Prokuratury Krajowej i KAS. W trakcie działań zabezpieczono ponad 3 miliony sztuk papierosów,
14 ton krajanki oraz maszyny do produkcji i pakowania papierosów. 8 osób zostało
zatrzymanych.
Policjanci z Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP w Lublinie od kilku miesięcy
zajmowali się sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, która miała produkować, a następnie wprowadzać na rynek
nielegalne papierosy. Gdy zebrali informacje potwierdzające swoje podejrzenia przystąpili do działań.
Policjanci jednocześnie wkroczyli do wcześniej wytypowanych adresów w kilku miejscowościach województwa
mazowieckiego. W jednej z miejscowości została zlikwidowana fabryka nielegalnie wytwarzanych papierosów.
Podczas przeszukań policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białej
Podlaskiej ujawnili kompletną linię do produkcji papierosów, magazyny służące do przechowywania krajanki tytoniowej
oraz wszystkich komponentów do produkcji papierosów m.in. ﬁltry, bibuły czy kartonowe opakowania. Na terenie jednej
z hal znajdowała się drukarnia opakowań do papierosów, tam też odnaleziono matryce służące do podrabiania
opakowań znanych światowych marek tytoniowych, jak również około 60 tys. sztuk wydrukowanych opakowań. W
innym pomieszczeniu ujawniono i zabezpieczono 6 maszyn elektrycznych do pakowania i foliowania wyrobów
tytoniowych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli drugą przygotowaną do transportu maszynę stanowiącą kompletną
linię do produkcji papierosów.
Łącznie w ramach prowadzonych czynności zabezpieczono również ponad 3 miliony gotowych papierosów oraz 14 ton
krajanki tytoniowej.
Skala zabezpieczonych przez funkcjonariuszy przedmiotów może świadczyć o bardzo dobrym przygotowaniu
działalności przestępczej zlikwidowanej grupy.
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Zatrzymani usłyszeli w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcji w
Lublinie Prokuratury Krajowej między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się
nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych i wprowadzaniem ich do obrotu.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu
na 3 miesiące wobec 6 podejrzanych.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na stratę w kwocie około 18
milionów złotych.

Film Do milionowych strat Skarbu Państwa mogła doprowadzić nielegalna fabryka papierosów
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Do milionowych strat Skarbu Państwa mogła doprowadzić nielegalna fabryka papierosów (format mp4 rozmiar 17.91 MB)

