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INFORMACJA PRASOWA 

 

37 – latek oskarżony o spowodowanie pod wpływem środków odurzających 

wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew skierowała do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi – Widzewa, akt oskarżenia przeciwko 37 – latkowi, oskarżając go  

o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Z dokonanych 

ustaleń wynika, że w chwili wypadku podejrzany znajdował się pod wpływem 

środków odurzających tj. amfetaminy i THC. W wyniku zdarzenia śmierć 

poniosła wracająca z pracy 50 – letnia kobieta.  

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia 2015 roku, po godz. 22:00, w okolicach 

wiaduktu przy ulicy Przybyszewskiego. Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierujący 

samochodem Audi A4 poruszając się w stronę ulicy Lodowej  przekroczył dozwoloną 

administracyjnie prędkość i jak stwierdził biegły jechał z prędkością nie mniejszą niż 

120 km/h. Z przeprowadzonych badań krwi wynika, że w chwili zdarzenia oskarżony 

znajdował się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy oraz THC. 

Wszystko wskazuje na to, że zbliżając się do wyznaczonego przejścia dla pieszych, 

znajdującego się w bezpośredniej bliskości przystanku tramwajowego, nie zachował 

szczególnej ostrożności, w konsekwencji czego potrącił przechodzącą przejściem 50 – 

letnią kobietę. Ofiara poniosła śmierć na miejscu, a jej ciało zostało rozczłonkowane.  

W śledztwie, podejrzany potwierdził swój udział w wypadku drogowym 

zaprzeczył jednakże, by w chwili zdarzenia był pod wpływem środka odurzającego  

i substancji psychotropowej, a także by poruszał się z prędkością 120 km/h. Twierdzi, 

że nie był w stanie wypadku uniknąć.  
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W celu weryfikacji wersji podejrzanego zgromadzono obszerny materiał 

dowodowy. Przesłuchano licznych świadków. Niezależnie od opinii posekcyjnej 

zasięgnięto uzupełniającej opinii biegłego, co do mechanizmu powstania  

u pokrzywdzonej poszczególnych obrażeń i prędkości, przy  której mogło dojść do jej 

potrącenia. Opinie wydawał także biegły z zakresu techniki samochodowej i analiz 

wypadków komunikacyjnych. Przeprowadzono eksperyment procesowy. Poczyniono 

szczegółowe ustalenia, co do oświetlenia odcinka trasy, na którym doszło do 

zdarzenia. Uzyskano także opinie opracowaną w pracowni toksykologii sądowej 

Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na 

okoliczność obecności stężenia środków odurzających i zaburzeń sprawności 

psychofizycznych kierującego, w związku z wynikami przeprowadzonych badań. 

Całokształt dokonanych ustaleń w ocenie prokuratora uzasadniał skierowanie aktu 

oskarżenia i przyjęcie, że 37 – latek umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu 

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