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HANDLARZE „DOPALACZAMI” NA CELOWNIKU CBŚP
Data publikacji 09.10.2019

Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 6 osób podejrzanych o przestępstwa związane z handlem
dopalaczami, praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności, a także udziałem w
zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy szacują, że grupa mogła łącznie wprowadzić do
obrotu ok. 580 kg nielegalnych substancji odurzających o wartości nawet ok. 14 mln zł.
Śledztwo nadzoruje lubelski wydział Prokuratury Krajowej.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Lublinie razem z Lubelskim Wydziałem Zamiejscowym
Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prowadzą śledztwo dotyczące
zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją oraz handlem znacznymi ilościami dopalaczy. Z ustaleń
śledczych wynika, że gang działał w latach 2014 - 2018, głównie na Śląsku, Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie, w
województwie opolskim, ale również w innych częściach Polski. Członkowie grupy sprzedawali „dopalacze” za pomocą
ﬁrm kurierskich, podając fałszywe dane nadawców. Substancje odurzające natomiast były rozprowadzane za pomocą
sklepów internetowych. Śledczy szacują, że grupa mogła przeprowadzić nawet kilkadziesiąt tysięcy internetowych
transakcji handlowych.
Kolejną akcję w ramach tej sprawy policjanci CBŚP przeprowadzili w minionym tygodniu. Działania realizowano na
terenie kilku województw tj. na Śląsku, Dolnym Śląsku, a także w województwie łódzkim i opolskim. Zatrzymano 6
osób, w wieku od 32 lat do 53 lat.
Zatrzymanych doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z podejrzeniem sprowadzenia
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez sprzedaż szkodliwych dla zdrowia substancji
nieodpowiadających obowiązującym warunkom jakości, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także prania
pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności. Decyzją sądu 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Warto zobaczyć poprzednie komunikaty dotyczące tej sprawy:
Kolejne uderzenie w handlarzy „dopalaczami”
(http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/173512,Kolejne-uderzenie-w-handlarzy-dopalaczami.html)
Zatrzymani handlarze „dopalaczami”
(http://policja.pl/pol/aktualnosci/164979,Zatrzymani-handlarze-dopalaczami.html)

Przypominamy, że zażycie "dopalaczy" może stworzyć ogromne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

poprzez zaburzenie rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi skutkujące utratą przytomności, a także zatrzymaniem krążenia.
Ponadto osoba, która zażyła "dopalacze" może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny i irracjonalny oraz stwarzać
zagrożenie dla siebie i innych ludzi.
Przyjęcie nawet najmniejszej ilości dopalaczy może spowodować śmierć osoby, która je zażyła!
Zespół Prasowy CBŚP

