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INFORMACJA PRASOWA 
 

 

22-latek oskarżony o spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, 

w wyniku którego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu doznało dwoje rowerzystów 

 

 

 Prokuratura Rejonowa w Łowiczu skierowała do miejscowego sądu akt 

oskarżenia przeciwko 22-letniemu mężczyźnie, oskarżając go o spowodowanie w 

dniu 21 lipca br. wypadku drogowego, w wyniku którego ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu doznało dwoje 24-letnich rowerzystów. W chwili zdarzenia poziom 

alkoholu w organizmie oskarżonego oscylował w granicach 2,9 promila. Grozi mu 

kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło przed godziną 16 w 

miejscowości Seligów, na drodze relacji Łyszkowice – Bełchów. Oskarżony kierował 

samochodem marki Seat Cordoba. Od kilku dni, w tym również bezpośrednio przed 

zdarzeniem, spożywał alkohol.  

 W samochodzie znajdowało się czterech pasażerów – znanych mu młodych 

mężczyzn. Wszyscy oni razem wyjechali z miejscowości Łyszkowice. 

 Bezpośrednio przed zdarzeniem, drogą, którą jechali, poruszały się dwie grupy 

rowerzystów. Jedna czteroosobowa – jadąca w tym samym kierunku, w którym 

poruszał się oskarżony, z przeciwnej natomiast strony jechali młodzi 24-letni 

małżonkowie. Obie grupy przemieszczały się właściwymi stronami jezdni.  

 Zbliżając się do czteroosobowej grupy, oskarżony poruszał się z dużą 

prędkością, oscylującą w granicach 100 – 120 km/h. Podczas jej wyprzedzania, 

samochód nieoczekiwanie odbił w lewą stronę i uderzył w rowerzystów jadących z 
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przeciwka. Siła uderzenia była tak duża, że rowerzyści zostali „wyrzuceni w górę” i 

upadli do rowu. Seat, którym poruszał się oskarżony wraz z kolegami dachował i 

zatrzymał się w rowie.  

 Pokrzywdzeni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała, stanowiących ciężki 

uszczerbek na zdrowiu. Z miejsca zdarzenia do szpitali przewiozło ich Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. Ostateczne skutki zdrowotne nie są jeszcze znane. 

 Kiedy 22-latek wydostał się z samochodu wypił – prawdopodobnie w celu 

zafałszowania wyniku badania trzeźwości – znajdujący się w samochodzie alkohol tj. 

około 100 ml. wódki i pół butelki piwa.  

 Przeprowadzone przez powołanego biegłego retrospektywne badanie stanu 

trzeźwości dało podstawy do przyjęcia, że w czasie wypadku stężenie alkoholu w jego 

organizmie wynosiło około 2,9 promila.  

 Skierowany akt oskarżenia ma także uzasadnienie w opinii wydanej przez 

biegłego z zakresu ruchu drogowego. Stwierdził on, że przyczyną zaistniałego 

wypadku było nieprawidłowe zachowanie kierowcy Seata, ponieważ jechał on z 

prędkością niedostosowaną do zaistniałej sytuacji drogowej, a w szczególności do 

sytuacji, w której zachodziła konieczność podjęcia dwóch, bezpośrednio 

występujących po sobie manewrów zmiany toru ruchu samochodu, w celu 

wyprzedzenia, a później wyminięcia rowerzystów. 

 Przesłuchany w charakterze podejrzanego w śledztwie 22-latek przyznał się do 

zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Od daty zdarzenia przebywa w 

areszcie. Jak ustalono prawo jazdy posiadał zaledwie od kwietnia br.  
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