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39-LATEK HODOWAŁ MARIHUANĘ W SZAFIE, 22-LATEK WIÓZŁ AMFETAMINĘ W SAMOCHODZIE
W miniony weekend policjanci z wydziału narkotykowego gdańskiej komendy oraz policjanci z referatu wywiadowców wydziału prewencji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut
posiadania znacznych ilości środków odurzających. Jeden z mężczyzn hodował w szafie sześć krzaków konopi indyjskich, drugi miał przy sobie ponad 70 porcji amfetaminy i marihuany. Mężczyźni
usłyszeli już zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze Wydziału Narkotykowego z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie
znacznej ilości narkotyków. Zatrzymany, to 39-letni mieszkaniec Gdańska. Policjanci w jego mieszkaniu, w szafie znaleźli sześć pół metrowych roślin konopi indyjskich. W szafie oprócz krzaków
konopi znajdował się sprzęt do ich uprawy m. in policjanci zabezpieczyli wentylatory, lampy led, nawilżacz powietrza, pochłaniacz zapachu oraz czujniki wilgotności powietrza. Ponadto policjanci
podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego 39-latka znaleźli zmielony już susz roślinny. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a policjanci zabezpieczone środki odurzające oraz rośliny
przekazali do badania biegłemu, który wstępnie określił, że jest to marihuana. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, a prokurator zastosował wobec niego
dozór. Do kolejnego zatrzymania doszło w miniony piątek, tym razem policjanci z referatu wywiadowczego gdańskiej jednostki zatrzymali podczas kontroli drogowej pasażera samochodu marki
Opel. W trakcie kontroli 22-letniego mieszkańca Kwidzyna policjanci znaleźli w kieszeni jego kurtki ponad 70 porcji amfetaminy oraz kilka porcji marihuany. Znalezione narkotyki policjanci przekazali
biegłemu z zakresu fizykochemii, który potwierdził, że są to narkotyki. 22-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie, a w miniony weekend usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków
odurzających. Prokurator na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego zastosował wobec niego dozór. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do lat 3, a w
przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
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