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INFORMACJA PRASOWA
Zarzuty po śmiertelnym potrąceniu 24-latki przez kierowcę, uciekającego
przed policją
Prokuratura

Rejonowa

Łódź

-

Polesie

przedstawiła

23-letniemu

Sebastianowi K. zarzuty spowodowania, w stanie nietrzeźwości, wypadku
komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym połączonego z ucieczką z miejsca
zdarzenia, kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz czynnego oporu i
znieważenia policjantów, którzy dokonali jego zatrzymania. Zarzuty dotyczącą
zdarzenia, które rozegrało się w niedzielny wieczór w centrum Łodzi. Uciekający
przed policją kierowca, śmiertelnie potrącił spacerującą z wózkiem 24-letnią
kobietę.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w niedzielę przed godziną 19:00
dyżurny KMP w Łodzi otrzymał informację, że z Placu Wolności może odjechać
samochód, prowadzony prawdopodobnie przez nietrzeźwego kierowcę. W związku ze
zgłoszeniem, dyżurny skierował tam najbliższy patrol, którzy stacjonował w pobliżu
„Manufaktury”.
Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, samochód już odjeżdżał. Następnie
skręcił w ul. Pomorską i zatrzymał się na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią. Gdy
zmierzający za nim policjanci nakazali kierowcy zjechać na pobocze i poddać się
kontroli drogowej, gwałtownie podjął on ucieczkę. Jechał pod prąd ulicą Wschodnią.
Następnie skręcił w ul. Rewolucji 1905 roku, gdzie potrącił, spacerującą z wózkiem,
24-letnią kobietę, która mimo reanimacji zmarła. Znajdujący się w wózku
czternastomiesięczny chłopiec został przewieziony do szpitala. Nie posiada
poważniejszych obrażeń.
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Kierowca został zatrzymany przy ul. Narutowicza. Był agresywny, ubliżał
policjantom, nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu. Wyniki pobranych próbek krwi wskazują, że mężczyzna w chwili
zdarzenia był nietrzeźwy (ponad promil alkoholu w organizmie).
Podczas dzisiejszego przesłuchania podejrzany złożył wyjaśnienia, w których podał,
że przebiegu zdarzenia nie pamięta. Potwierdził, że wcześniej spożywał alkohol ze
znajomym – właścicielem pojazdu. Odjechał bez jego wiedzy.
Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie
Sebastiana K. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat dwunastu.
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