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POLICJANCI Z PREWENCJI ZABEZPIECZYLI PONAD 1,5
KILOGRAMA AMFETAMINY, TYMCZASOWY ARESZT ZA
POSIADANIE ZNACZNEJ ILOŚCI NARKOTYKU
Ponad 1,5 kilograma amfetaminy zabezpieczyli policjanci z prewencji, podczas patrolu miasta
Otwocka. Uwagę funkcjonariuszy przykuło podejrzane zachowanie kierowcy peugeota, który widząc
radiowóz, nagle skręcił w jedną z ulic, a później ukrył przy jednym z parkingów torbę foliową, w
której znajdowały się dwa podejrzane pakunki. Po ich sprawdzeniu i weryﬁkacji narkotesterem,
okazało się, że jest to amfetamina. 28-letni otwocczanin usłyszał już zarzut karny posiadania
znacznej ilości narkotyków. Grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Taką sankcję za
posiadanie narkotyków określa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
Policjanci z prewencji patrolowali rejon ulicy Samorządowej i Konarskiego w Otwocku.
W pewnej chwili zauważyli, że kierowca osobowego peugeota, wykonał nagły manewr
skrętu, zachowując się tak, jakby chciał uniknąć spotkania z mundurowymi.
Policjanci natychmiast ruszyli za podejrzanym pojazdem. Od razu pomyśleli, że
kierowca może jechać po alkoholu, a może też ukrywa przy sobie przedmioty
pochodzące z przestępstw.
Osobowy peugeot wjechał na jeden z pobliskich parkingów., Policjanci cały czas jechali
za nim. Zauważyli, jak mężczyzna zatrzymuje samochód, wysiada z niego i rusza w
kierunku krzaków, w których ukrywa podejrzany przedmiot.
Policjanci podjęli interwencję. Wylegitymowali kierowcę i sprawdzili miejsce , w którym
ukrył podejrzany pakunek. Była to reklamówka, w której ukryte był foliowe torby z
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proszkiem, który - jak podejrzewali mundurowi, mógł być narkotykiem.
Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdził narkotester, który wskazał, że jest to
amfetamina. Po zważeniu zabezpieczonego narkotyku, okazało się, że jest to ponad 1,5
kilograma substancji psychoaktywnej.
Policjanci zatrzymali 28-letniego otwocczanina, a narkotyk przekazali do sprawy. Sprawa traﬁła do prokuratury.
Na podstawie zgromadzonego materiały dowodowego, prokuratorski śledczy przedstawił podejrzanemu zarzut karny
posiadania znacznej ilości amfetaminy.
Na wniosek prokuratury, otwocki sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego.
28-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.
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