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ZATRZYMANO 12 OSÓB - CZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ
GRUPY PRZESTĘPCZEJ
Data publikacji 08.11.2013

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej w Łodzi
rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją na ogromną skalę oraz
wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych bez polskich znaków akcyzy.
W ręce funkcjonariuszy wpadło 12 osób, w tym liderzy grupy przestępczej. Straty na rzecz
Skarbu Państwa przekraczają 25 milionów złotych.
Łódzcy policjanci CBŚ od kilku miesięcy prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu.
Postępowanie dotyczy grupy osób zaangażowanych w proceder wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz oczyszczania
skażonego alkoholu etylowego, a następnie wprowadzania ich do obrotu z pominięciem podatku akcyzowego. W ciągu
kilku miesięcy żmudnej pracy śledczych zebrany został materiał dowodowy, który dał podstawy do zatrzymania
kilkunastu osób zaangażowanych w ten proceder w tym również liderów grupy. Do realizacji sprawy przystąpiono 6
listopada 2013 roku. Tego dnia policjanci CBŚ i celnicy niemalże jednocześnie dotarli do kilku posesji na terenie Łodzi
oraz Aleksandrowa Łódzkiego, Zgierza i miejscowości na terenie powiatów poddębickiego i piotrkowskiego.
Jako pierwsi wpadli, na gorącym uczynku transakcji zakupu trefnych papierosów, liderzy grupy przestępczej. W ciągu
dwóch dni działań policjanci zatrzymali 12 mężczyzn w wieku od 20 do 55 lat, mieszkańców województw łódzkiego i
śląskiego. Przeszukali posesje, w których członkowie grupy prowadzili produkcję papierosów i krajanki. Sprawcy
oczyszczali skażony alkohol etylowy, a także magazynowali przygotowany towar celem wprowadzenia go do obrotu.
Funkcjonariusze CBŚ wspólnie z celnikami zabezpieczyli blisko 1600 kilogramów tytoniu, 123 tysiące sztuk papierosów
znanych marek oraz blisko 4 tysiące litrów już odkażonego spirytusu. Funkcjonariusze przejęli również maszynę do
cięcia liści oraz sprzęt służący do ich suszenia m.in. grzejniki i wentylatory. Dodatkowo zabezpieczono urządzenie do
wyrobu gotowych papierosów oraz kompletną linię technologiczną do odkażania spirytusu. W pomieszczeniach
znaleziono również kilkanaście tysięcy opakowań znanych marek nikotynowej używki a także ogromną liczbę
jednolitrowych butelek plastikowych.
Grupa prowadziła przestępczą działalność w wynajmowanych lokalach, które znajdowały się w odosobnianych i rzadko
uczęszczanych miejscach. Budynki były odpowiednio wyciszane i zaciemnione aby odgłosy tętniącej produkcji nie były
słyszane ani widziane przez osoby postronne. Z zebranego dotychczas materiału dowodowego wynika, że grupa
przestępcza w okresie co najmniej od stycznia 2013 roku mogła wytworzyć, a następnie wprowadzić do obrotu ponad
27000 kilogramów tytoniu, prawie 4 miliony sztuk papierosów różnych marek, a także prawie 97.000 litrów
oczyszczonego spirytusu. Naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe na kwotę co najmniej 25 milionów
złotych.
Funkcjonariusze CBŚ na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli cztery samochody takich marek jak BMW serii
7, Audi A4, Peugeot 407 i Mercedes o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych a także 80 tysięcy złotych w gotówce i

kilka tysięcy w obcej walucie. Uzyskane z działalności przestępczej pieniądze wykorzystywane były do ﬁnansowania
między innymi tzw. ustawek kibiców.
Wśród członków grupy są m.in. pseudokibice ŁKS-u, Widzewa i Śląska Wrocław. Zatrzymanym osobom zostały
przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw karnych-skarbowych. Większość z
nich miała już w przeszłości konﬂikt z prawem.
Wobec 7 podejrzanych wystąpiono z wnioskami o tymczasowe areszty, a 2 objęto dozorami policyjnymi, poręczeniami
majątkowymi i zakazami opuszczania kraju.
Sprawa jest rozwojowa.
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