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INFORMACJA PRASOWA

Wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obywatela
Wietnamu i polskiego małżeństwa, w związku z nielegalną plantacją marihuany

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach wystąpiła do sądu z wnioskiem
o tymczasowe aresztowanie wobec 41 – letniego obywatela Wietnamu, oraz
polskiego małżeństwa w wieku 47 i 52 lat. 41 – latek usłyszał zarzuty nielegalnej
uprawy konopi, natomiast 47 – letnia kobieta i 52 – letni mężczyzna są podejrzani
o udzielanie mu w tym pomocy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 8.
Zatrzymania to efekt czynności podjętych przez funkcjonariuszy KWP
w Lublinie i Rzeszowie, a także policjantów z KMP w Skierniewicach, którzy
w jednej z miejscowości powiatu skierniewickiego ujawnili w hali magazynowej
nielegalną plantację konopi indyjskich. Hala, w której uprawiano konopie podzielona
była na pięć boksów Znajdowało się tam około 2000 krzaków w różnej fazie wzrostu,
co pozwoliłoby na wyprodukowanie około 100 kg suszu marihuany, którego
czarnorynkowa wartość oscyluje na kwotę nawet 1,5 miliona złotych.

Były to

zarówno sadzonki, jak i rośliny o wysokości ponad 70 cm z wykształconym

2

kwiatostanem. Ponadto, zabezpieczono wiele donic ze ściętymi już roślinami, a także
nawozy i znaczny zapas ziemi.
Pomieszczenie wyposażono w bardzo nowoczesne lampy i filtry węglowe,
oraz w potężny agregat prądotwórczy. Osprzęt hali wstępnie oszacować można nawet
na pół miliona. Prokurator wraz z funkcjonariuszami policji przeprowadził oględziny.
Zabezpieczona została także duża ilość gotowego już suszu.
Zatrzymane zostało polskie małżeństwo – właściciele nieruchomości oraz
przebywający na terenie plantacji obywatel Wietnamu. Wszyscy usłyszeli zarzuty
związane z nielegalna uprawą konopi. Podczas przesłuchania, jedynie 41 – latek
przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
Postępowanie ma charakter rozwojowy.
Prokurator

skierował

do

sądu

wniosek

o

tymczasowe

aresztowanie

podejrzanych. Sąd rozpozna wnioski jeszcze dzisiaj. Grozi im kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 8.
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