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ROZBITA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM HANDLEM TYTONIEM
Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym handlem tytoniem oraz wyrobami tytoniowymi bez znaków akcyzy.
Funkcjonariusze zatrzymali 11 osób w wieku od 30 do 60 lat, w tym przywódcę grupy - 54-latkę. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast
kierowanie grupą przestępczą zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zdobyli informację, o tym, że na Pomorzu działa zorganizowana grupa przestępcza, która
zajmuje się nielegalnym wprowadzaniem na rynek tytoniu i papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zajmując się tą sprawą mundurowi zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że grupa
działała przez kilka miesięcy i mogła wprowadzić do obrotu nie mniej niż tonę tytoniu. Szacuje się, że w wyniku tego przestępczego procederu Skarb Państwa poniósł straty na ponad 800 tysięcy
złotych. Policjanci realizując tą sprawę jednocześnie weszli do 16 wytypowanych na Pomorzu pomieszczeń i zatrzymali łącznie jedenaście osób w wieku od 30 do 60 lat, w tym 54 letnią kobietę przywódcę grupy. Podczas przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko pół tony tytoniu bez znaków akcyzy, był przygotowany do dalszej sprzedaży dla odbiorców
indywidualnych. Wszystkim podejrzanym osobom zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymana 54-latka usłyszała zarzut kierowania
zorganizowaną grupą przestępczą, za to przestępstwo grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ośmiu innym zatrzymanym osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z
zebranego przez mundurowych materiału wynika, że te osoby kupowały susz roślinny, przechowywały i sprzedawały go klientom indywidualnym. Dwie kolejne osoby, które usłyszały zarzuty to
hurtownicy, regularnie dostarczali grupie tytoń. Wobec sześciu osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, pozostałe znajdują się pod dozorem policyjnym. Śledztwo nadzoruje Prokuratura
Okręgowa w Gdańsku. W tej realizacji oprócz funkcjonariuszy z Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczyli policjanci z Wydziału dw. z
Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie II Referat Realizacji w Grzechotkach.
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