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INFORMACJA PRASOWA

21 latek oskarżony o spowodowanie w stanie nietrzeźwosci wypadku drogowego,
w wyniku którego zginął jego rówieśnik

Prokuratura Rejonowa Łódź Polesie skierowała do Sądu Rejonowego dla
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 21- letniemu
mieszkańcowi Tomaszowa Mazowieckiego, oskarżając go o spowodowanie w
stanie nietrzeźwości wypadku drogowego , w wyniku, którego śmierć poniósł
pasażer kierowanego przez niego samochodu BMW, jego 21 - letni kolega.
Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do12 lat.

Do zdarzenia doszło około godziny 0:25 w nocy z 28/ 29 stycznia br. przy
al. Politechniki 12.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierujący samochodem BMW, 21- latek
jadąc od ulicy Wróblewskiego w kierunku ulicy Radwańskiej wpadł w poślizg, stracił
panowanie nad pojazdem i zjechał na bok, uderzając kolejno w

17 słupków

odgradzających pas jedni od chodnika, a następnie w dwa drzewa.
W wyniku zdarzenia, mimo podjętej reanimacji, śmierć na miejscu poniósł 21 - letni
pasażer – kolega kierowcy.
Bezpośrednio po wypadku poziom alkoholu w organizmie kierującego BMW
określony został na około 1,6 promila. Nie doznał on poważniejszych obrażeń.
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Bezpośrednio przed zdarzeniem obydwaj rówieśnicy spożywali alkohol w
towarzystwie znajomych.
Jak wskazują zebrane dowody, podejrzany nie dostosował prędkości do bardzo
ciężkich warunków drogowych .
Powołany w sprawie biegły stwierdził, że utrata panowania nad pojazdem
spowodowana była niewłaściwymi manewrami wykonywanymi przez oskarżonego,
podczas pokonywania skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego oraz łuku jezdni al.
Politechniki, znajdującego się za skrzyżowaniem.
Kierujący samochodem nie tylko przekroczył administracyjnie dozwoloną
prędkość, ale też prędkość, którą należało uznać za bezpieczną w danych warunkach
drogowych, a którą biegły oszacował na 20 – 30 km/h. Błędy popełnione przez
kierowcę samochodu BMW stanowiły bezpośrednią przyczynę zaistnienia wypadku.
Przesłuchany w śledztwie, w charakterze podejrzanego 21 – latek, przyznał się
do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z dokonanymi ustaleniami.
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