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Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą specjalizującą się
w nielegalnym biznesie tytoniowym

Dagmara BIELEC - JANAS
22.07.2021

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili
zorganizowaną grupę przestępczą, którą tworzyło siedmiu obywateli
RP odpowiedzialnych za przemyt, produkcję i dystrybucję nielegalnych
wyrobów tytoniowych. Podczas przeprowadzonych działań
funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną wytwórnię papierosów,
zabezpieczyli blisko 19 ton suszu tytoniowego, ponad 90 tys. sztuk
papierosów bez akcyzy oraz 250 kg gotowego tytoniu. Wobec trójki z
zatrzymanych zastosowano tymczasowe areszty.

Działania zostały przeprowadzone w minioną sobotę (17 lipca 2021 roku) na terenie
województw: łódzkiego i śląskiego.

Nielegalna fabryka funkcjonowała na jednej z prywatnych posesji w powiecie kutnowskim.
Trop do nielegalnej wytwórni doprowadził funkcjonariuszy Straży Granicznej dzięki
czynnościom służbowym przeprowadzonym w okolicy MOP Wieszowa przy autostradzie
A1 (woj. śląskie). W naczepie samochodu ciężarowego, którym podróżowało dwóch
mężczyzn – obywateli RP, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 19 ton suszu
tytoniowego. Nielegalny załadunek pochodził z Ameryki Południowej i miał trafić na jedną
z posesji w okolicach Kutna, na której znajdowała się nielegalna wytwórnia papierosów.
To tu z przemycanego suszu były produkowane nielegalne papierosy, które następnie
miały trafić na rynek państw UE. 

Poza zlokalizowaniem i ujawnieniem prężnie działającej domowej fabryki, wyposażonej w
dwie kompletne linie produkcyjne do nielegalnego wyrobu produktów tytoniowych,
funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 90 tys. sztuk papierosów bez znaków skarbowych,
250 kg gotowego tytoniu, liczne półprodukty oraz opakowania do przewożenia gotowych
papierosów oznaczonych logo popularnej firmy tytoniowej.

Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na kwotę ponad 10,5
mln złotych.

Zatrzymano 7 osób, w tym 3 mężczyzn odpowiedzialnych za kierowanie grupą
przestępczą, finansowanie produkcji i dystrybucję gotowych papierosów. Wobec nich sąd
zastosował tymczasowe areszty na okres 3 miesięcy. Pozostali podejrzani - czyli dwóch



mężczyzn zatrzymanych za przemyt towaru oraz małżeństwo, do których należała posesja
z nielegalną wytwórnią papierosów - zostali objęci wolnościowymi środkami
zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeniem
majątkowym. Wszyscy odpowiedzą przed sądem za przestępstwa karne skarbowe. Grozi
im do 10 lat pozbawienia wolności i wysoka kara grzywny.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.
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