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ZLIKWIDOWANA LINIA DO ODBARWIANIA OLEJU
OPAŁOWEGO
Data publikacji 21.07.2010

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz Wydziału DochodzeniowoŚledczego KWP w Poznaniu na stacji benzynowej ujawnili linię technologiczną do odbarwiania
oleju opałowego. W dwóch paliwowych, podziemnych zbiornikach zabezpieczono ponad 30 tys.
litrów paliwa. Do wyjaśnienia zatrzymano 3 osoby pracujące na stacji paliw. Jest to już trzeci
etap paliwowego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Łącznie już 14 osób usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i
pomocnictwa w oszustwie.

Policjanci współdziałając z grupą realizacyjną Urzędu Kontroli Skarbowej z Poznania w sposób dynamiczny wjechali na
teren niewielkiej stacji paliw w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim. Na jej tyłach, za blaszaną zasłoną znaleziono
czynną, gotową do pracy linię do przerabiania oleju opałowego na pełnowartościowy olej napędowy. W dwóch
podziemnych zbiornikach zabezpieczono ponad 30 tys. litrów paliwa. Zatrzymano właściciela stacji i dwóch jego
pracowników.
W kwietniu tego roku policjanci współdziałając z funkcjonariuszami skarbowymi zlikwidowali w Szamotułach bazę
paliwową z linią technologiczną do przerabiania oleju opałowego na pełnowartościowy olej napędowy. Zatrzymano
wówczas dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę przepompowni paliwa oraz podejrzewanych o
fałszowanie dokumentów i zorganizowanie tego nielegalnego procederu. Zabezpieczono ponad 140 tys. litrów paliwa.
Kolejny etap śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu został przeprowadzony na
terenie magazynów paliwowych w Gostyniu na początku lipca. W podziemnych zbiornikach zabezpieczono wtedy 85

tysięcy oleju opałowego. Wyniki badań potwierdziły, że został on poddany procesowi wybielenia i wprowadzenia w olej
napędowy.
W śledztwie tym do tej pory 14 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz
pomocnictwa w procesie sprzedaży oleju opałowego i wprowadzanie go do obrotu jako oleju napędowego. W stosunku
do 5 osób sąd zastosował tymczasowy areszt. Śledczy oceniają, że Skarb Państwa z tego tytułu mógł stracić kilka
milionów złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pracujący nad sprawą nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledztwo
nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
(KWP w Poznaniu, mw)

