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INFORMACJA PRASOWA
Podejrzany o spowodowanie na ulicy Rzgowskiej w Łodzi wypadku ze skutkiem
śmiertelnym 25-letni mężczyzna został aresztowany
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew sąd aresztował 25letniego sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w
minioną sobotę tuż po północy. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 19-letni
mężczyzna. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Do zdarzenia doszło w dniu 5 października 2013 roku kilka minut po północy.
U zbiegu ulic Rzgowskiej i Dachowej w wyznaczonym do tego miejscu przechodziła
przez jezdnię grupa młodych osób. Kierujący samochodem marki Ford nie ustąpił
pierwszeństwa pokrzywdzonym i z impetem wjechał w grupę przechodniów. Siła
uderzenia była tak duża, że 19-letni mężczyzna, który na przejściu dla pieszych znalazł
się jako pierwszy, w wyniku zdarzenia odbił się od maski pojazdu, a jego ciało zostało
znalezione 20 metrów od miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony poniósł śmierć na miejscu.
W wyniku wypadku obrażeń doznały również dwie inne osoby,
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, policjanci zastali w samochodzie dwóch
mężczyzn w wieku 28 i 25 lat. Pierwszy z nich zajmował przedni fotel pasażera, drugi
siedział na tylnej kanapie.
Właścicielami pojazdu są członkowie rodziny młodszego z mężczyzn. Obaj oni
byli pod wpływem alkoholu. Zostali zatrzymani, zasłaniali się niepamięcią, składane
przez nich relacje wskazywały na to, że żaden z nich nie kierował samochodem. W
związku z upływem 48 godzin zostali zwolnieni.
Mimo to prokuratura widzewska z policją realizowała czynności mające na celu
ustalenie, kto jest sprawcą wypadku. Zebrane dowody, zwłaszcza wyniki
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przeprowadzonych badań biologicznych, dały podstawy do przedstawienia zarzutów
25-latkowi.
Bezpośrednio po zdarzeniu poziom alkoholu w jego organizmie ustalono na
około 1,3 promila.
Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania
wyjaśnień. Został zatrzymany.
Z uwagi na grożącą mu surową karę i obawę matactwa prokurator skierował do
sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego na najbliższe 3
miesiące.
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