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KOLEJNE UDERZENIE CBŚ W MAFIĘ PALIWOWĄ
Data publikacji 17.05.2013

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej
zatrzymali kolejne osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej
się przestępstwami paliwowymi. Działania realizowane były na terenie województwa
dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano tymczasowy
areszt. Uszczuplenie na szkodę Skarbu Państwa w tej sprawie szacuje się na kwotę ponad 30
milionów złotych. Dotychczas w tej sprawie zatrzymano już 15 osób.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego wspierani przez funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, w
wyniku dynamicznych działań zrealizowanych w ostatnich dniach, zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o udział
w zorganizowanej grupie, dokonującej przestępstw paliwowych. Zatrzymani to mieszkańcy województw dolnośląskiego,
opolskiego i śląskiego. Wszyscy podejrzani traﬁli do policyjnego aresztu.
Jak ustalili policjanci zajmujący się tą sprawą, sprawcy trudnili się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości
odbarwionego oleju opałowego jako oleju napędowego. Wykorzystywali do tego procederu między innymi sfałszowane
faktury VAT. Uszczuplenie na szkodę Skarbu Państwa w tej sprawie szacuje się na kwotę ponad 30 milionów złotych.
Grupa działała na terenie południowej Polski, toteż działania funkcjonariuszy realizowane były na terenie trzech
województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W trakcie czynności, między innymi na jednej ze stacji paliw,
zabezpieczone zostały dwie cysterny z podejrzanym paliwem, w celu przeprowadzenia stosownych badań, dotyczących
źródła jego pochodzenia i jakości.
Przeprowadzona realizacja to kolejne działania wymierzone w grupę zajmującą się przestępstwami paliwowymi.
Dotychczas w tej sprawie zatrzymano już łącznie 15 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i
czerpanie korzyści majątkowych z tego procederu.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty związane z
posługiwaniem się sfałszowanymi fakturami. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w
postaci tymczasowego aresztu. Obecnie funkcjonariusze w dalszym ciągu prowadzą czynności w tej sprawie.
(KWP we Wrocławiu / mj)
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