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Zlikwidowano grupę przestępczą handlującą nielegalnymi
papierosami

Elżbieta Pikor
09.01.2018

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia rozbili grupę
przestępczą zajmującą się skupowaniem i dystrybucją papierosów bez
polskich znaków skarbowych akcyzy. Zatrzymano sześciu podejrzanych
Polaków, w tym domniemanego szefa grupy.

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału SG z Placówki SG Rzeszowie- Jasionce, w
okresie od lutego do końca 2017 r. rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się
skupowaniem, przechowywaniem, przewożeniem oraz dalszą dystrybucją papierosów
przemyconych z Ukrainy do Polski a także do Włoch.
W ramach prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy który
wykazał, że grupa przestępcza działała na terenie trzech województw: podkarpackiego,
dolnośląskiego i łódzkiego.

Liderem grupy był 57-letni rolnik z powiatu lubaczowskiego na Podkarpaciu.

Proceder przestępczy polegał na skupowaniu papierosów bez polskich znaków
skarbowych akcyzy, a następnie tworzeniu sieci dystrybucji z rejonów przygranicznych w
głąb terytorium Polski i dalej do krajów Europy Zachodniej (Włoch).

Ogółem, funkcjonariusze Straży Granicznej przeszukali siedem pomieszczeń
mieszkalnych, gospodarczych, garaże i środki transportu. Zatrzymywano gotówkę,
telefony komórkowe, a także samochód służący do przewozu papierosów (Audi A7 o
wartości ponad 100 tys. zł.).
Aktualnie, zarzutami karnymi objęto łącznie  sześciu obywateli Polski. Wszyscy przyznali
się do zarzucanych im czynów.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Przemyślu zastosował wobec zatrzymanych dozory
policji, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.
Szacuje się, że grupa przestępcza, tylko w okresie od lutego do końca grudnia 2017 r.,
wprowadziła do nielegalnego obrotu papierosy w ilości nie mniejszej niż 131,5 tys. paczek
o łącznej wartości rynkowej ponad 2,2 mln zł.

Oprócz funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG w zatrzymaniach i przeszukaniach



posesji brali udział funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG z Placówki SG w
Kłodzku  oraz funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddział SG z Placówki SG w Łodzi, a
także przewodnik psa służbowego KAS z Przemyśla.
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