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INFORMACJA PRASOWA 

 

Śledztwo w sprawie wypadku w wyniku, którego śmierć poniósł 29-letni 

motocyklista 

  

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie rozpoczęła śledztwo w związku 

z wypadkiem drogowym do jakiego doszło wczoraj około godziny 15:00, na ulicy 

Kopcińskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Pomorską. W wyniku zdarzenia 

śmierć poniósł 29-letni mężczyzna kierujący motocyklem marki Honda. 

 Jak wynika z dotychczas dokonanych ustaleń, 35-latek kierujący samochodem 

Peugeot 406 jechał środkowym pasem ruchu ulicą Kopcińskiego od ulicy 

Narutowicza. Kiedy przed Rondem Solidarności zmieniał pas ruchu ze środkowego na 

prawy, tj. w czasie zjazdu na „BUS-pas”, doszło do zderzenia z motocyklem, który 

w tym samym kierunku poruszał się już wcześniej „BUS-pasem”. W wyniku zderzenia 

29-latek utracił panowanie nad motocyklem i spadł na jezdnię, uderzając w słupek 

znaku drogowego na poboczu. Motocykl natomiast uderzył w tył znajdującego się na 

środkowym pasie samochodu Lancia Lybra. Kierujący motorem doznał 

wielonarządowych obrażeń. O godzinie 15:50 lekarz wchodzący w skład zespołu 

pogotowia ratunkowego stwierdził w karetce jego zgon. Motocykl zabezpieczony 

został na potrzeby prowadzonego postępowania. 

 Prokurator oraz funkcjonariusze policji przeprowadzili oględziny miejsca 

zdarzenia. Dokonane ustalenia są podstawą wszczęcia śledztwa w sprawie o wypadek 

drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 8. 
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 Zlecona została sądowo-lekarska sekcja zwłok 29-latka. Trwają przesłuchania 

świadków. Najprawdopodobniej w sprawie zajdzie konieczność powołania biegłego 

do spraw ruchu drogowego. Jego opinia będzie pomocna w dokonaniu rekonstrukcji 

zdarzenia i ustaleniu, kto jest za nie odpowiedzialny. Szczególnej analizy w tej 

sprawie wymaga kwestia zachowania ostrożności przez kierowcę Peugeota, a także 

widoczności podczas zmiany przez niego pasa. 

 Konieczne jest także ustalenie z jaką prędkością poruszali się kierowcy, 

a zwłaszcza kierujący motorem. 

 Kierowcy samochodów biorących udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Ustalenie 

stanu trzeźwości motocyklisty możliwe będzie dopiero po sądowo-lekarskiej sekcji 

zwłok.  
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