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ARESZT ZA HANDEL I POSIADANIE ZNACZNEJ ILOŚCI
NARKOTYKÓW
Mokotowscy kryminalni zorganizowali zasadzkę i zatrzymali trzy osoby w tym Tomasza S.
podejrzanego o handel i posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji
psychotropowych. W sumie policjanci zabezpieczyli między innymi ponad 250 gramów marihuany i
amfetaminy o czarnorynkowej wartości blisko 14 000 złotych. Część narkotyków ukryta była w pralce.
Za to przestępstwo 47-latkowi grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.
Praca operacyjna policjantów z mokotowskiego wydziału kryminalnego doprowadziła ich do osoby o pseudonimie „Stefan”. Z
posiadanych informacji wynikało, 47-letni Tomasz S. handluje substancjami psychotropowymi i narkotykami zarówno na
terenie Mokotowa jak i całej Warszawy.
Policjanci ustalili nie tylko dane personalne tego mężczyzny ale także samochód jakim się porusza oraz osobę, która
przechowuje dla niego „towar”. Kiedy kryminalni wiedzieli już, że „Stefan” kupił w celu dalszej dystrybucji znaczną ilość
narkotyków i przekazał ja „magazynierowi” postanowili zorganizować zasadzkę. W efekcie zaplanowanej w najdrobniejszych
szczegółach akcji, w krótkich odstępach czasu policjanci zatrzymali w sumie trzy osoby.
Pierwszy zatrzymany to Michał K. Mężczyzna przed blokiem na oczach policjantów kupił od Tomasza S. porcję amfetaminy.
Drugi w ręce kryminalnych wpadł „Stefan” w mieszkaniu, którego policjanci znaleźli ukryte w pralce i w pokoju 28 zawiniątek
z foli aluminiowej, a w nich amfetaminę i marihuanę. Ponad to w mieszkaniu 47-latka policjanci zabezpieczyli także wagę
elektroniczna służącą do porcjowania narkotyków.
Ostatnią zatrzymaną osobą był Piotr O. „magazynier”, który po dostawie zabierał do swojego mieszkania narkotyki i
substancje psychotropowe i przechowywał je dla Tomasza S. w specjalnej kasetce, do której klucz miał tylko 47-latek.
W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 250 gramów marihuany i amfetaminy o czarnorynkowej wartości blisko 14 000
złotych.
Cała trójka usłyszała już prokuratorskie zarzuty. 47-letni Tomasz S. odpowie za handel i posiadanie znacznej ilości
narkotyków oraz substancji psychotropowych. Za to przestępstwo zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych sąd podjął decyzje o tymczasowym aresztowaniu
Tomasza S. na 3 miesiące.
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