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Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
28 lipca ujawnili uprawę konopi indyjskich, marihuanę i papierosy bez
polskich znaków akcyzy na terenie jednej z posesji w powiecie
chrzanowskim. Szacunkowa wartość zdeponowanych towarów wynosi
ponad 200 tys. zł. Nielegalny biznes prowadził ojciec z synem. Obaj
mężczyźni zostali zatrzymani.

W wyniku przeszukania posesji funkcjonariusze SG zabezpieczyli około 120 000 sztuk
papierosów bez obowiązujących znaków akcyzy o  wartości  ponad 81 tys.  zł  oraz  11
słoików z marihuaną o łącznej wadze 588 g netto o szacunkowej wartości 18 tys. zł.
Ponadto na poddaszu budynku mieszkalnego funkcjonariusze ujawnili plantację konopi
indyjskich.  Ojciec  z  synem  uprawiali  łącznie  85  sztuk  krzaków  konopi  indyjskich  o
wartości 56 tys. zł, zaś w zamrażarce trzymali zawiniętą w folię „kulę” marihuany o wadze
1,6 kg i szacunkowej wartości prawie 50 tys. zł.

Funkcjonariusze SG ujawnili również urządzenia do foliowania paczek papierosów oraz
opakowania na papierosy różnych marek. Zabezpieczyli kompletną linię do uprawy konopi
indyjskich, m. in. wentylatory, lampy kwasowe, środki chemiczne służące do nawożenia
roślin, czujniki temperatury, kompletny układ wentylacyjny.

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie przedstawiła zarzuty 50-letniemu ojcu i 26-letniemu
synowi  dotyczące  posiadania  środków  odurzających,  uprawy  konopi  indyjskich  i
przechowywania wyrobów akcyzowych oraz narażenie Skarbu Państwa na straty w kwocie
130 tys. zł.

Wobec podejrzanych Sąd Rejonowy w Chrzanowie wydał postanowienie o zastosowaniu
środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy od dnia
zatrzymania. Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Dalsze  czynności  w  tej  sprawie  prowadzą  funkcjonariusze  z  Warmińsko-Mazurskiego

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

Plantacja konopi indyjskim jako pomysł na rodzinny biznes

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 28 lipca ujawnili
uprawę konopi indyjskich, marihuanę i papierosy bez polskich znaków akcyzy na terenie
jednej z posesji w powiecie chrzanowskim. Szacunkowa wartość zdeponowanych towarów
wynosi ponad 200 tys. zł. Nielegalny biznes prowadził ojciec z synem. Obaj mężczyźni
zostali zatrzymani.

W wyniku przeszukania posesji funkcjonariusze SG zabezpieczyli około 120 000 sztuk
papierosów bez obowiązujących znaków akcyzy o  wartości  ponad 81 tys.  zł  oraz  11
słoików z marihuaną o łącznej wadze 588 g netto o szacunkowej wartości 18 tys. zł.
Ponadto na poddaszu budynku mieszkalnego funkcjonariusze ujawnili plantację konopi
indyjskich.  Ojciec  z  synem  uprawiali  łącznie  85  sztuk  krzaków  konopi  indyjskich  o
wartości 56 tys. zł, zaś w zamrażarce trzymali zawiniętą w folię „kulę” marihuany o wadze
1,6 kg i szacunkowej wartości prawie 50 tys. zł.

Funkcjonariusze SG ujawnili również urządzenia do foliowania paczek papierosów oraz
opakowania na papierosy różnych marek. Zabezpieczyli kompletną linię do uprawy konopi
indyjskich, m. in. wentylatory, lampy kwasowe, środki chemiczne służące do nawożenia
roślin, czujniki temperatury, kompletny układ wentylacyjny.

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie przedstawiła zarzuty 50-letniemu ojcu i 26-letniemu
synowi  dotyczące  posiadania  środków  odurzających,  uprawy  konopi  indyjskich  i
przechowywania wyrobów akcyzowych oraz narażenie Skarbu Państwa na straty w kwocie
130 tys. zł.

Wobec podejrzanych Sąd Rejonowy w Chrzanowie wydał postanowienie o zastosowaniu
środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy od dnia
zatrzymania. Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Dalsze  czynności  w  tej  sprawie  prowadzą  funkcjonariusze  z  Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

 

Materiał filmowy i zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

 

 



zlikwidowana plantacja konopi
indyjskich

ujawniona marihuana ujawnione papierosy bez
polskich znaków akcyzy

http://strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-14623.jpg
http://strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-14624.jpg
http://strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-14625.jpg

