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ZATRZYMANI Z 2 KILOGRAMAMI NARKOTYKÓW
Kryminalni zabezpieczyli ponad 2 kilogramy środków odurzających i zatrzymali 4 osoby związane z
przestępczością narkotykową. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.
31 października 2018 roku w miejscowości Ruda koło Skierniewic kryminalni zatrzymali do kontroli suzuki swift. Z
wcześniejszych ustaleń policjantów wynikało, że znajdujące się w nim osoby mogły posiadać przy sobie narkotyki. Podczas
kontroli uwagę funkcjonariuszy zwrócił charakterystyczny zapach, przypominający zapach marihuany. Dwaj 23-letni
mężczyźni z pochodzący z terenu powiatu skierniewickiego zostali zatrzymani. Policjanci kontynuowali czynności procesowe
między innymi przeszukując miejsca przebywania i samochody, których używali zatrzymani. Jedno z przeszukań na terenie
Łodzi, doprowadziło do zatrzymania partnerki jednego z mężczyzn – 22-letniej łodzianki, która posiadała przy sobie
marihuanę. Podczas kolejnego przeszukania miejsca zamieszkania i pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez
jednego z zatrzymanych, policjanci znaleźli kartonowe pudło, a w nim 8 torebek marihuany, przedmiot przypominający broń
palną oraz inne przedmioty. Łączna waga zabezpieczonej marihuany wynosiła ponad 2 kg. Policjanci ustalili, że mężczyźni
prawdopodobnie uprawiali konopie w szklarni na terenie wynajmowanej posesji. Niewykluczone, że zabezpieczona
marihuana pochodziła właśnie z tej uprawy. Sprawa została objęta śledztwem przez skierniewicką prokuraturę. 2 listopada
2018 r. trzy zatrzymane osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty. 22-letnia łodzianka usłyszała zarzut posiadania substancji
odurzających. 23-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego usłyszał zarzuty między innymi posiadania znacznej ilości
substancji odurzających i uprawiania znacznej ilości środków odurzających. Z kolei drugi 23-latek usłyszał zarzuty posiadania
i uprawiania środków odurzających. Tego samego dnia sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące obu
mężczyzn. Policjanci nadal pracowali nad tą sprawą. 5 listopada 2018 roku zatrzymany został jeszcze jeden mężczyzna,
który również usłyszał zarzuty związane z uprawą i posiadaniem znacznych ilości marihuany. 6 listopada 2018 roku
postanowieniem sądu 25-letni skierniewiczanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Posiadanie i uprawa konopi
innych niż włókniste to przestępstwa. W myśl obowiązującego prawa i w zależności od okoliczności sprawy za posianie
środków odurzających grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za ich uprawę grozi nawet do 8 lat
więzienia. /mł. asp. Justyna Florczak-Mikina/
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