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Funkcjonariusze  Wydziału  do  Walki  z  Przestępczością  Przeciwko  Życiu  i  Zdrowiu  Komendy
Miejskiej  Policji  w  Krakowie  przeprowadzili  realizację,  w  wyniku  której  zlikwidowali  plantacje
konopi  indyjskich,  mogące  dostarczyć  znacznych  ilości  środków  odurzających  oraz  zatrzymali  5
osób  zaangażowanych  w  nielegalny  proceder.

Kilka  dni  temu  krakowscy  kryminalni  uzyskali  informację  o  plantacjach  marihuany  znajdujących  się  w  dwóch  domach
jednorodzinnych,  na  terenie  powiatu  krakowskiego  oraz  gorlickiego.  13  lutego  br.,  w  godzinach  wieczornych  pojechali
pod  wytypowane  adresy  i  przeprowadzili  tam  przeszukania.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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Na  strychu  i  piwnicy  jednego  z  budynków  na  terenie  powiatu  krakowskiego  ujawnili  profesjonalną  uprawę  konopi
indyjskich.  W  wyniku  przeszukania  policjanci  zabezpieczyli  92  krzewy  tych  roślin  oraz  aparaturę  wykorzystywaną  do  ich
hodowli.  Jak  się  okazało  właścicielem  tej  uprawy  był  35-letni  mężczyzna,  któremu  w  pielęgnowaniu  roślin  pomagał
ojciec.

W  tym  samym  czasie  na  terenie  powiatu  gorlickiego  funkcjonariusze  zatrzymali  51-latka  i  zarekwirowali  u  niego  ponad
2330  g  suszu  marihuany.  Podczas  przeszukania  jego  posesji  stróże  prawa  zlikwidowali  należącą  do  mężczyzny  plantację
konopi  indyjskich,  zabezpieczając  przy  tym  60  krzewów.

35-latek  i  51-latek  usłyszeli  zarzuty  uprawy  konopi  indyjskich,  mogącej  dostarczyć  znacznych  ilości  marihuany  (art.  63
ust.  3  UoPN  i  art.  54  ust.  1  UoPN).  Natomiast  ojciec  35-latka  jest  podejrzany  o  pomocnictwo  w  prowadzeniu  nielegalnej
plantacji.  Wobec  całej  trójki  sąd  zastosował  środek  zapobiegawczy  w  postaci  tymczasowego  aresztowania  na  okres  3
miesięcy.  Grozi  im  do  8  lat  pozbawienia  wolności.

Prowadzone  w  tej  sprawie  intensywne  czynności  operacyjne  doprowadziły  policjantów  do  zatrzymania  jeszcze  dwóch
dilerów  (krakowian  w  wieku  35  i  42  lat).  Mężczyźni  byli  odpowiedzialni  za  dystrybucję  wytworzonych  środków
odurzających  (art.  56  ust.  3  UoPN),  za  co  grozi  im  do  12  lat  pozbawienia  wolności.  Prokurator  zastosował  wobec
podejrzanych  środki  zapobiegawcze  w  postaci  dozoru  Policji  oraz  poręczenia  majątkowego.
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