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Akt oskarżenia w związku z wypadkiem, do którego doszło podczas policyjnego

pościgu

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do Sądu Rejonowego dla

Łodzi – Śródmieścia, akta oskarżenia przeciwko 35 – letniemu funkcjonariuszowi

KMP w Łodzi, oskarżając go o spowodowanie wypadku drogowego, w

następstwie którego śmierć poniosły dwie osoby : 29 – letni funkcjonariusz

wchodzący, wraz z podejrzanym, w skład policyjnego patrolu oraz 41 – letni

kierowca Mazdy, w którą na skrzyżowaniu ul. Tymienieckiego – ul. Kilińskiego

uderzył prowadzący pościg policyjny radiowóz.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy 14/15 lutego bieżącego roku.

Podejrzany, kierując nieoznakowanym radiowozem Opel Astra wraz z młodszym

kolegą, patrolował rejon ulicy Piotrkowskiej. Ich uwagę zwrócił samochód BWM.

Postanowili poddać kontroli kierującego nim mężczyznę. Kierowca nie zatrzymał się

jednak. Jechał Al. Kościuszki, a następnie ul. Sienkiewicza. Na wysokości Centrum

Handlowego „Galeria Łódzka” przyspieszył, zmierzając do ul. Tymienieckiego.

Policjanci prowadząc pościg używali sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W tym

czasie na skrzyżowaniu ul. Tymienieckiego i Kilińskiego nie działała już sygnalizacja

świetlna - pulsowały jedynie żółte światła. Ulica Tymienieckiego jest

podporządkowana w stosunku do Kilińskiego. Jako pierwszy skrzyżowanie to

przejechał samochód BMW. Dokonane ustalenia faktyczne, wsparte opinią wydaną

przez biegłego z zakresu analizy wypadków drogowych, skłaniają do wniosku, że
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mimo, iż kierowca radiowozu policyjnego poruszał się pojazdem uprzywilejowanym,

przed skrzyżowaniem nie zachował szczególnej ostrożności, nie zastosował się do

znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” i wjechał na nie ze znaczną prędkością, nie

uwzględniając przy tym, że zbliżając się do skrzyżowania, nie był w zasięgu wzroku

jadących drogą z pierwszeństwem przejazdu. W konsekwencji, po wjeździe radiowozu

na skrzyżowanie doszło do jego zderzenia z jadącym ulicą Kilińskiego samochodem

Mazda.

Kierowca Mazdy poniósł śmierć na miejscu. Jak stwierdził powołany w toku

postępowania biegły, z zebranych dowodów nie wynika, aby miał on możliwość

uniknięcia wypadku.

Obydwaj policjanci z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Mimo starań

lekarzy policjant – pasażer zmarł. Kierowca przeszedł długotrwale leczenie. Jego stan

zdrowia długo nie pozwalał na wykonanie z jego udziałem czynności. W śledztwie,

podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia

zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. W związku z

jego zaistnieniem wyraził żal.

Jak ustalono, uciekający przed policją 34- letni mężczyzna poruszał się BMW

pochodzącym z przestępstwa. Pojazd odnaleziony został w rejonie Tomaszowa

Mazowieckiego, porzucony i częściowo spalony. Skradziono go w czerwcu 2012r. na

terenie Dzielnicy Łódź – Bałuty. W dniu 14 lutego 2014r. m 34 – latek opuścił zakład

karny na przepustkę. Odbywał karę pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem,

w warunkach recydywy. W dniu 19 lutego 2014r. w prokuraturze bałuckiej usłyszał

zarzut paserstwa. Przeciwko niemu, za ten czyn, skierowany został akt oskarżenia.
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