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ZARZUTY ZA PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE
W ostatnich dniach sopoccy policjanci przedstawili 4 sprawcom zarzuty związane z posiadaniem i udzielaniem narkotyków. Wśród nich był 18-letni mieszkaniec Wejherowa, który przy sobie i w
mieszkaniu miał susz konopi. Dwóm obywatelom Ukrainy w wieku 34 i 37 lat funkcjonariusze udowodnili udzielanie środków odurzających. Dodatkowo 34-latek usłyszał zarzut posiadania suszu
konopi. Za posiadanie i udzielanie innej osobie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
W ostatnich dniach sopoccy policjanci w wyniku działań mających na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej zatrzymali mężczyzn w wieku 18 – 37 podejrzanych o posiadanie lub udzielanie
innym osobom narkotyków. Do pierwszych zatrzymań doszło w minionym tygodniu na ul. 23 Marca w Sopocie. Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego zauważyli pojazd mercedes, którego
kierujący na widok radiowozu gwałtownie skręcił i próbował odjechać chcąc uniknąć kontroli drogowej. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali samochód do kontroli. Wewnątrz
siedziało dwóch mężczyzn w wieku 34 i 37 lat. W trakcie kontroli 37-letni kierowca wyraźnie był zdenerwowany. Okazało się, że w wyniku przeszukania samochodu i osób policjanci znaleźli
zawiniątka z suszem. Zabezpieczony towar przekazano biegłemu do dalszych badań, a dwóch obywateli Ukrainy doprowadzono do komendy miejskiej. Policjanci sprawdzili też, czy kierujący nie
znajduje się pod wpływem narkotyków. Wstępne badanie śliny wykazało u niego obecność marihuany, wobec czego policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Na podstawie zebranych
dowodów 34-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Ponadto śledczy udowodnili 34-latkowi oraz 37-letniemu kierowcy udzielanie narkotyków innej osobie i obaj usłyszeli zarzuty z
tym związane. W ostatnich dniach sopoccy policjanci zatrzymali także 18-latka z Wejherowa, który przy sobie miał ok. 10 gramów marihuany. Przeszukując jego mieszkanie funkcjonariusze znaleźli
również środki odurzające. Na podstawie zebranych dowodów, w tym m.in. opinii biegłych, 18-letni sprawca usłyszał zarzut posiadania narkotyków. W niedzielę w wyniku przeprowadzonej
interwencji policjanci z komendy miejskiej zatrzymali także 21-letniego mieszkańca Sopotu, któremu udowodnili posiadanie pigułek zawierających MDMA oraz susz konopi. Wczoraj 21-latek usłyszał
zarzuty w tej sprawie. Za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Podobną karą zagrożone jest przestępstwo udzielania innej osobie środka odurzającego lub substancji
psychotropowej.
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