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ZATRZYMANI PODEJRZANI O UDZIAŁ W ZBROJNEJ GRUPIE
MULTIPRZESTĘPCZEJ
Data publikacji 29.01.2020

Wspólne działania CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku, doprowadziły do
zatrzymania 4 osób podejrzanych o udział w zbrojnej grupie przestępczej. Przejęto także 2
jednostki broni palnej, w tym pistolet maszynowy oraz zabezpieczono 25 kg narkotyków, w tym
21 kg amfetaminy, a także 1,2 mln nielegalnych papierosów. Z ustaleń śledczych wynika, że
czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad pół miliona złotych,
natomiast kwota uszczupleń podatkowych mogła wynieść ponad 1,3 mln zł. Wszyscy zatrzymani
zostali tymczasowo aresztowani.
Policjanci z Zarządu w Białymstoku
Administracji Skarbowej z Podlaskiego
terenie województwa mazowieckiego
wprowadzać na rynek narkotyki oraz

Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej
Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że w powiecie mławskim na
może działać grupa o charakterze multiprzestępczym. Jej członkowie mogli
nielegalne wyroby akcyzowe. Służby przystąpiły do szczegółowych ustaleń.

Realizację przeprowadzono w minionym tygodniu. Wówczas to, zatrzymano czterech mężczyzn. Funkcjonariusze
przeszukali miejsca zamieszkania oraz użytkowania przez podejrzanych, gdzie zabezpieczyli między innymi dwie
jednostki broni palnej, w tym pistolet maszynowy, broń krótką z tłumikiem dźwięku oraz amunicję. Ponadto
przechwycono dużą ilość narkotyków, głównie amfetaminę, w tym także płynną, odpowiadającą 21 kg tego narkotyku w
formie proszku. Dodatkowo przejęto marihuanę i haszysz. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 25 kg
narkotyków, a także około 15 litrów środków chemicznych, najprawdopodobniej służących do produkcji narkotyków
syntetycznych. W trakcie przeszukania kolejnych pomieszczeń funkcjonariusze odkryli również 1,2 miliona sztuk
papierosów nieoznaczonych polskimi znakami akcyzowymi.
Z ustaleń śledczych wynika, że przybliżona wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad pół
miliona złotych, natomiast kwota uszczupleń podatkowych, gdyby zabezpieczone papierosy traﬁły na rynek, mogła
wynieść ponad 1,3 miliona złotych. W toku przeprowadzonych działań zabezpieczono także mienie podejrzanych na
poczet przyszłych, ewentualnych kar, warte blisko 130 tysięcy złotych, w tym 27 tysięcy złotych w gotówce. Śledczy
będą ustalać wszystkie okoliczności sprawy, w tym między innymi czy zabezpieczona broń mogła być wykorzystana do
popełnienia innych przestępstw.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie doprowadzono zatrzymanych. Podejrzani usłyszeli zarzuty
między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz dotyczące przestępstw
karnoskarbowych. Trzem podejrzanym dodatkowo przedstawiono zarzuty posiadania broni palnej i amunicji bez

wymaganego zezwolenia, a także posiadania znacznych ilości narkotyków. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą
od 8 do 10 lat pozbawienia wolności. Wszyscy zatrzymani, decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani.
Zespół Prasowy CBŚP
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