POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/84793,Sprzedali-72-tys-litrow-skazonego-spirytusu.html
2021-12-08, 05:01

Strona znajduje się w archiwum.

SPRZEDALI 72 TYS. LITRÓW SKAŻONEGO SPIRYTUSU
Data publikacji 07.03.2013

Cieszyńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali siedmiu członków
zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadziła na rynek ponad 72 tys. litrów
nielegalnego alkoholu. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego z tego tytułu szacowana jest
na kwotę prawie 3,5 mln zł. 47-letni mieszkaniec Cieszyna usłyszał zarzuty kierowania
zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast sześciu pozostałych udziału w niej.

Przestępcy działali na terenie województwa śląskiego i łódzkiego. Śledczy z cieszyńskiego Wydziału do walki z
Przestępczością Gospodarczą od dwóch lat rozpracowali siatkę powiązań między nimi. Zebrane dowody pozwoliły na
zatrzymanie członków grupy i przedstawienie im zarzutów. Koniecznym było przeprowadzenie skoordynowanej akcji.
Dlatego też stróże prawa wchodzili jednocześnie do kilku mieszkań w na terenie Cieszyna i Łodzi. Do akcji
zaangażowano łącznie ponad 60 policjantów. Zatrzymaniami w Cieszynie zajęli się miejscowi policjanci, śląscy
antyterroryści oraz mundurowi z bielskiego pododdziału prewencji. W Łodzi do mieszkań wkroczyli oﬁcerowie CBŚ.
Łącznie stróże prawa zatrzymali siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej w wieku od 27 do 47 lat. Na
czele grupy stał 47-letni cieszynianin. W jej skład wchodziły osoby zamieszkałe na terenie Cieszyna oraz Łodzi, skąd
sprowadzano nielegalny spirytus. Na jego bazie produkowano alkohole różnych gatunków. Z akt sprawy wynika, że w
legalnym obiegu spirytus ten był określany, jako skażony. „Producenci” „odkażali” go równie szkodliwymi dla zdrowia
chemikaliami. W trakcie przeszukań stróże prawa zabezpieczyli przedmioty służące do produkcji alkoholu. W głównej
mierze były to etykiety alkoholi różnych gatunków, aromaty smakowe, korki, butelki, i korkownice. Także sam czysty
spirytus, w postaci nieprzetworzonej, rozlewany był do litrowych butelek, jako spirytus rektyﬁkowany z etykietą
polskiego producenta. Alkohol traﬁał na czarny rynek w całym kraju.
Dodatkową działalnością grupy przestępczej była produkcja i handel tytoniem. Pocięty tytoń pakowany był do worków
strunowych i sprzedawany w kilogramowych porcjach pod różnymi markami, w zależności od potrzeb klientów.
Wstępnie ustalono, że przestępcy uszczuplili Skarb Państwa na kwotę prawie 3,5 miliona złotych. Policjanci, na poczet
przyszłych kar i grzywien, tymczasowo zajęli im samochody oraz pieniądze.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie jednemu z nich przedstawiono zarzut kierowania, a pozostałym

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej produkcji alkoholu, handlu tytoniem oraz uszczuplenia
podatkowego. Sprawcy przyznali się do zarzucanych czynów i wyjaśnili okoliczności sprawy. Prokurator zastosował
wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy i prowadzący ją policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.
(KWP w Katowicach / mw)
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