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CZTERY OSOBY ZATRZYMANE ZA WPROWADZANIE DO
OBROTU ZNACZNYCH ILOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
Data publikacji 17.05.2019

Policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości
narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 3 kg narkotyków w tym marihuanę,
haszysz, amfetaminę oraz tabletki ekstazy. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu aresztu wobec
trzech zatrzymanych mężczyzn, kobieta znajduje się pod dozorem policyjnym. Za wprowadzanie
do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat
więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku realizowali
kilka dni temu działania wymierzone w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Efektem pracy kryminalnych
było zatrzymanie na terenie miasta czterech osób.
Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych po krótkim pościgu, a policjanci znaleźli przy nich hermetycznie zapakowane
pakunki z zawartością marihuany i amfetaminy. Policjanci przeszukali również piwnice użytkowane przez zatrzymanych,
tam również znaleźli narkotyki, które zabezpieczyli do dalszych badań.
Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali do tej samej sprawy kolejne dwie osoby. Tym razem w ręce
kryminalnych traﬁła kobieta i kolejny mężczyzna. Przy nich również policjanci znaleźli środki odurzające. Kobieta słoik z
suszem roślinnym miała ukryty w swojej torebce, natomiast pozostałe środki odurzające kryminalni znaleźli w
zamrażalniku.
Podczas realizowanej akcji, policjanci zabezpieczyli i przekazali do badań w sumie ponad 3,5 kilograma środków

odurzających m.in. blisko 2 tys. porcji marihuany, ponad tysiąc porcji haszyszu oraz ponad 1,5 tys. porcji amfetaminy.
Zabezpieczono również gotówkę w wysokości kilku tysięcy złotych oraz wagi elektroniczne.
Funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy, ustalając między innymi źródło pochodzenia środków
odurzających.
Zatrzymane w związku ze sprawą osoby to 28 i 49-letni mieszkańcy Gdańska. Zatrzymani zostali przesłuchani i
usłyszeli zarzuty. Wobec trzech 28-latków sąd zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt. Wobec 49-latki
zastosowano dozór policyjny.
Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat
więzienia.

