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POLICJANCI CBŚ ROZBILI GRUPĘ HANDLARZY NARKOTYKAMI
Data publikacji 25.03.2011

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali w sumie 27 członków zorganizowanej grupy
przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji
psychotropowych. Przestępcy działali na terenie województw: małopolskiego, podlaskiego,
mazowieckiego i podkarpackiego. Mogli oni uczestniczyć w obrocie około 60 kilogramami
narkotyków. Sprawa jest rozwojowa.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego od kilku miesięcy zajmowali się rozpracowaniem zorganizowanej grupy
przestępczej zajmującej się uczestnictwem w obrocie znacznych ilości narkotyków na terenie kilku województw.
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie 4 października ub. roku i tego samego dnia powierzone zostało w
całości do prowadzenia Zarządowi w Rzeszowie CBŚ KGP.
W toku realizacji ujawniono i zabezpieczono narkotyki: tabletki ekstazy (8 067 sztuk), amfetaminę (6,4 kilograma ) i
kokainę (100 gramów).
Do chwili obecnej w tej sprawie 17 osobom postawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej
na celu popełnianie przestępstw wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstwa te polegały
przede wszystkim na wprowadzaniu do obrotu oraz udzielaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznych ilości
środków odurzających i substancji psychotropowych. Zorganizowali siatkę odbiorców narkotyków, zbierali zamówienia
dotyczące sprzedaży narkotyków (w tym ceny, ilości oraz rodzaju narkotyku).
Policjanci zatrzymali w sumie 27 osób. Ponieważ z operacyjnych ustaleń wynikało, że niektórzy członkowie grupy
przestępczej mogą mieć broń palną, do ich zatrzymania zaangażowano policjantów Zespołu Specjalnego CBŚ KGP oraz
antyterrorystów z komend wojewódzkich policji w Krakowie, Katowicach i Białymstoku.
Zatrzymane osoby są w wieku od 17 do 40 lat, to przede wszystkim mieszkańcy Krakowa, Łomży i Warszawy. Osoby
te były wcześniej karane i odbywały kary pozbawienia wolności.
Aktualnie wobec 17 podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych, natomiast wobec ośmiu podejrzanych zastosowano
środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
Wstępnie policjanci i prokurator szacują, że członkowie rozbitej grupy przestępczej mogli uczestniczyć w obrocie około
60 kilogramami narkotyków, w szczególności amfetaminą i marihuaną.
Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczone są dalsze zatrzymania.
Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wprowadzanie do obrotu i
uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków zagrożone jest karą do grzywny i karą pozbawienia wolności do

lat 10.
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