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Tymczasowy areszt wobec  61-latka podejrzanego o spowodowanie, w stanie 

nietrzeźwości, wypadku ze skutkiem śmiertelnym  

 

 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew, sąd aresztował na 

3 miesiące 61-letniego mężczyznę, który w niedzielę, w stanie nietrzeźwości, 

spowodował śmiertelny wypadek. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się 

do zarzutów. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, jadąc ulicą Sternfelda od ulicy Kurczaki 

w kierunku Rolniczej, kierujący Toyotą Rav4, 61-letni mężczyzna gwałtownie zjechał 

na wschodnie pobocze jezdni i prawym bokiem samochodu potrącił 73-letnią pieszą, 

która, po wyjściu z kościoła, szła w towarzystwie córki i 7-letniej wnuczki oraz 

sąsiadki. Kierowca nie zatrzymał się, nie udzielając pomocy, uciekł z miejsca 

zdarzenia. Pokrzywdzona przewieziona została do szpitala im. Kopernika, gdzie około 

21:50, na skutek doznanych obrażeń, zmarła. 

 Zatrzymany mężczyzna był nietrzeźwy. Poziom alkoholu w jego organizmie 

bezpośrednio po wypadku określony został na 1,8 promila. Podczas przesłuchania 

mężczyzna przyznał się do zarzutów.  
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 Wyjaśnił między innymi, że w niedzielę w pobliżu Stawów Jana w Łodzi 

w towarzystwie znajomych spożywał piwo. Następnie chciał odprowadzić na parking 

samochód. Do zdarzenia doszło około godziny 20:30, gdy jechał w stronę miejsca 

zamieszkania. Z jego relacji wynika, że odjeżdżając z miejsca zdarzenia widział 

w lusterku leżącą na poboczu kobietę. Odjechał, bo jak twierdzi, chciał bezpiecznie 

zaparkować samochód. Został ujęty przez dwóch świadków zdarzenia i pracowników 

ochrony parkingu.  

 Ze względu na grożącą podejrzanemu surową karę i zachodzącą obawę 

matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. 

Podzielając argumenty, sąd uwzględnił wniosek i aresztował podejrzanego na 

najbliższe 3 miesiace. 
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