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NARKOTYKI O WARTOŚCI BLISKO 680 TYSIĘCY ZŁOTYCH
ZABEZPIECZYLI PODLASCY POLICJANCI
Podlascy policjanci zlikwidowali kolejne plantacje konopi. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 105
krzaków konopi i ponad 17 kilogramów marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych
narkotyków to prawie 680 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali również 36 i 49-latka podejrzanych o
uprawę i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wspólnie z
kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, w miniony poniedziałek, ujawnili dwie uprawy konopi innych niż
włókniste. Pierwsza z plantacji znajdowała się na terenie powiatu kolneńskiego, w odległości 50 metrów od zabudowań. Na
podmokłym i niedostępnym terenie kryminalni zabezpieczyli 56 krzaków konopi. W wyniku przeszukania pomieszczeń
mieszkalnych i gospodarczych 49-letniego właściciela posesji, policjanci ujawnili także ponad 6,5 kilogramów suszu
roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci ustalili również, że mieszkający niedaleko podejrzanego jego 36-letni
brat, może również trudnić się tym procederem. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Podczas przeszukania posesji
młodszego z braci, mundurowi zabezpieczyli 37 gramów białej substancji oraz 1,7 kilograma suszu roślinnego. Jednak to nie
wszystkie miejsca, w których mężczyźni uprawiali i przechowywali narkotyki. W wyniku dalszych czynności okazało się, że na
terenie powiatu piskiego bracia również uprawiali konopie inne niż włókniste. W oddalonym o około 50 kilometrów od ich
miejsc zamieszkania kompleksie leśnym, policjanci ujawnili 49 krzaków konopi, a także blisko 9 kilogramów suszu
roślinnego. Łącznie kryminalni zabezpieczyli 105 krzaków konopi, z których można uzyskać ponad 2,3 kilograma suszu,
ponad 17 kilogramów suszu roślinnego oraz 37 gramów białej substancji. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest
to marihuana oraz amfetamina. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to blisko 680 tysięcy złotych. 49 i 36latek traﬁli do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi
innych niż włókniste, z których można uzyskać znaczne ilości narkotyku. Decyzją sądu bracia najbliższe trzy miesiące spędzą
w areszcie.
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