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Papierosy spadły im z nieba. Teraz za nie zapłacą…

Dariusz Sienicki
21.01.2022

Na odcinku granicy ochranianym przez Nadbużański Oddział Straży
Granicznej, po raz kolejny udało się zapobiec trafieniu do obiegu
nielegalnych wyrobów tytoniowych, przemyconych przez granicę drogą
powietrzną. Funkcjonariusze SG podczas prowadzonych działań
zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą teraz za przestępstwo
skarbowe.

W nocy 18/19 stycznia br., patrol żołnierzy WP, realizujący zadania na odcinku służbowej
odpowiedzialności  Placówki  NOSG  w  Sławatyczach  (granica  polsko–białoruska),
obserwując granicę państwową, zauważył obiekt latający, poruszający się na dość niskiej
wysokości.  Przemieszczał  się  on  z  kierunku  wschodniego  w  głąb  terytorium  Polski.
Funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Sławatyczach,
udało się szybko zlokalizować miejsce, w które operator drona zrzucił pakunki, jak się
później okazało wypełnione nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.

 

Po  dotarciu  we  wskazany  rejon,  funkcjonariusze   SG  zauważyli  samochód  osobowy.
Mundurowym udało się zatrzymać pojazd oraz ująć kierowcę i dwóch pasażerów pojazdu.
Zatrzymani to obywatele Polski, mieszkańcy powiatu bialskiego w wieku: 25, 28 i 53 lat .
Na  miejscu,  w  kontrolowanym pojeździe,  ujawniono  pakiety  wypełnione  nielegalnymi
papierosami.  W  toku  dalszych  czynności,  funkcjonariusze  Straży  Granicznej  dokonali
również przeszukania miejsc zamieszkania mężczyzn, gdzie ujawniono kolejne nielegalne
wyroby akcyzowe. W sumie, podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili
nielegalne papierosy o wartości ponad 24 tys. zł.
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W sprawie wszczęto postepowanie przygotowawcze dotyczące nielegalnego przekroczenia
granicy państwowej przy wykorzystaniu do tego celu statku powietrznego. Zatrzymani
poniosą  odpowiedzialność  karną  z  tytułu  popełnienia  przestępstwa  skarbowego.
Dodatkowo, zatrzymani zostali ukarani również mandatami karnymi za fakt pobytu, bez
wymaganego zezwolenia w strefie objętej zakazem przebywania.

 

W  ubiegłym  roku  funkcjonariusze  z  Nadbużańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  nie
dopuścili do wprowadzenia na krajowy rynek wyrobów akcyzowych o wartości ponad 27
mln  zł.  Jak  się  okazuje  skuteczność  prowadzonych  przez  nas  działań,  powoduje,  iż
przemytnicy szukają nowych metod przerzutu  papierosów.
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