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LIKWIDACJA ROZLEWNI ALKOHOLU
Data publikacji 12.09.2007

Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
wspólnie z celnikami z Referatu Kontroli Legalności Pobytu i Zatrudnienia Cudzoziemców ujawnili
w jednym z domów przy ul. Podhalańskiej w Lublinie nielegalną rozlewnię alkoholu.
Zabezpieczono towar o wartości około 20 tys. zł.
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W poniedziałek w miejscowości Bystrzejowice celnicy zatrzymali jadącego w kierunku Lublina vw passata. Za kierownicą
auta siedział 59-letni mieszkaniec Lublina Roman P. W środku celnicy znaleźli cztery worki plastikowe, w których było
ponad 2 tys. paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze podejrzewali, że w
domu mężczyzny może znajdować się większa ilość nielegalnego towaru. O wszystkim powiadomili policjantów z PG i
wspólnie pojechali na posesję przy ul. Podhalańskiej.
W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych okazało się, że Roman S. zajmuje się rozlewaniem
spirytusu niewiadomego pochodzenia do butelek opatrzonych etykietami sugerującymi, że znajdują się w nich markowe
alkohole.
W piwnicy znaleziono trzy 15-litrowe butle i 89 litrowych plastikowych butelek wypełnionych spirytusem. Do blatu
biurka przykręcona była maszynka do zaciskania nakrętek na różnego typu butelkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli
również gotowe do wprowadzenia do obrotu szklane butelki z alkoholem. Były opatrzone zakrętkami i etykietami.
Przeszukując teren posesji, funkcjonariusze znaleźli w budzie dla psa kilkanaście plastikowych toreb z nakrętkami na
butelki oraz etykietami z nazwami alkoholi różnych marek, a także ponad 500 paczek papierosów bez polskich znaków
akcyzy.
Łącznie, w trakcie przeszukania zabezpieczono blisko 120 litrów alkoholu, ponad 2.500 paczek papierosów, 3.500
nakrętek i 5 rolek naklejek na butelki. Wartość handlowa zabezpieczonego alkoholu i papierosów wyniosła około 17.500
zł.

Roman P. zostanie dzisiaj przesłuchany. Policjanci ustalają skąd pochodził rozlewany przez niego alkohol i gdzie traﬁał.
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