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INFORMACJA PRASOWA
Postępowanie w sprawie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym
Prokuratura Rejonowa w Pabianicach wyjaśnia okoliczności wybuchu
gazu, do którego doszło w dniu 16 kwietnia 2016 około północy w jednej
z pabianickich kamienic. W wyniku zdarzenia 5 osób trafiło do szpitali. Jedna
z nich zmarła, a stan kolejnej jest ciężki.
Do zdarzenia doszło w nocy z 16 na 17 kwietnia 2016 roku. Jak wynika
z dokonanych ustaleń zawaleniu uległa kamienica, znajdująca się przy ulicy Bagatela
w Pabianicach. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji i strażacy przystąpili do
akcji ratunkowej oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W wyniku podjętych
czynności ustalono, że prawdopodobną przyczyną zawalenia się budynku był wybuch
butli gazowej w lokalu na pierwszym piętrze. Ze zniszczonych mieszkań wydobyto
osoby, które zostały przewiezione do szpitali. Jedna z nich zmarła następnego dnia, na
skutek odniesionych obrażeń. Z pozostałych lokali ewakuowano kolejnych
mieszkańców.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że budynek uległ znacznemu zniszczeniu
i prawdopodobnie przeznaczony zostanie do rozbiórki. W sprawie gromadzony jest
materiał dowodowy. Trwają przesłuchania świadków.
Dzisiaj, prokurator wraz z powołanym biegłym oraz funkcjonariusze policji
przeprowadzają ponowne oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczona została butla
gazowa, która będzie przedmiotem badań.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w przeddzień wybuchu, lokatorzy
mieszkania, w którym nastąpiła eksplozja, napełnili butlę gazową. Prawdopodobnie
została ona podłączona. Wszystko wskazuje na to, że kluczowe znaczenie w tej

2

sprawie będzie miało ustalenie, czy butla została prawidłowo podłączona przez jej
użytkowników, czy też przyczyną tragedii mogły być wady instalacji elektrycznej
bądź samej butli.
Śledztwo toczy się w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy, w wyniku
której śmierć poniosła 1 osoba, a nadto doszło do powstania uszkodzenia mienia
w wielkich rozmiarach. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 8.
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