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Podejrzani o nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu przedstawiła 9 mężczyznom w wieku od
23 do 56 lat, zarzuty nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych i narażenia
Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie blisko pół miliona złotych.
Przedstawione w tej sprawie zarzuty, to efekt działań podjętych w dniu
9 lutego b.r., przez funkcjonariuszy KWP i Izby Celnej w Łodzi, przy wsparciu
antyterrorystów, na terenie powiatu zgierskiego, kutnowskiego, aleksandrowskiego
i

województwa kujawsko – pomorskiego.

W miejscowościach województwa

łódzkiego zatrzymanych zostało 4 mężczyzn.

Przeprowadzone przeszukania

doprowadziły do ujawnienia, w pomieszczeniach gospodarczych posesji w okolicach
Zgierza : maszyny służącej do suszenia tytoniu, worków z tytoniem oraz trzech
jednostek broni. Natomiast, w województwie kujawsko – pomorskim ujęto
5 podejrzanych. W jednym z przeszukiwanych budynków ujawniono ukrytą linię
produkcyjną. Tam też zabezpieczono co najmniej 420 000 sztuk papierosów,
profesjonalną maszynę służącą do ich produkcji i szereg innych wykorzystywanych
w tym celu przedmiotów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że osoby zatrzymane
w pobliżu Łodzi mogły wyprodukować co najmniej 180 kg suszu tytoniowego, co
narażało Skarb Państwa na uszczuplenia w zakresie podatku akcyzowego w kwocie
ponad 118 000 złotych. Natomiast zarzuty przedstawione 5 pozostałym podejrzanym,
dotyczą wyprodukowania zabezpieczonych papierosów i narażenia na uszczuplenia
w zakresie podatku akcyzowego w kwocie 372 000 złotych. Mężczyznom grożą
dotkliwe kary finansowe i kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.
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Trwają czynności mające na celu odtworzenie szczegółów związanych ze
współdziałaniem zatrzymanych mężczyzn oraz precyzyjne ustalenie zakresu
prowadzonej działalności przestępczej. Nie jest wykluczone, że przedstawione
dotychczas zarzuty ulegną poszerzeniu.
Po przesłuchaniach, podejrzani poddani zostali policyjnym dozorom.
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