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46 – latek podejrzany o narażenie na niebezpieczeństwo i nieumyślne 

spowodowanie śmierci 10 – letniej dziewczynki 

 

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach przedstawiła 46 - latkowi zarzut 

narażenia 10 – letniej dziewczynki na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego 

spowodowania jej śmierci. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 5.  

 Do zdarzenia doszło w dniu 27 października 2015 roku, po godzinie 

17:00 w Skierniewicach. 10 – latka, podczas zabawy na placu zabaw, została 

przyciśnięta przez betonową płytę, stanowiącą element konstrukcyjny płotu, 

oddzielającego sąsiadujący z placem zabaw zakład szwalniczy. Matka powiadomiona 

przez świadków o zaistniałej sytuacji zawiozła dziecko do szpitala w Skierniewicach. 

Dziewczynkę przyjęto około godziny 17:40. Około godziny 19:15 zdecydowano o jej 

przewiezieniu, karetką pogotowia do CZMP. Do tego czasu starano się zorganizować 

transport lotniczy i ustalano, który ze szpitali posiadających oddział neurochirurgii 

dziecięcej przyjmie pokrzywdzoną. Mimo przeprowadzonych operacji, dziecko zmarło 

na skutek doznanych obrażeń ciała.  

Z opinii biegłego ds. budownictwa wynika, że ogrodzenie które spadło na 

dziewczynkę zostało wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, a także nie było 

utrzymane w należytym stanie technicznym. Prokuratura skierniewicka przedstawiła 

właścicielowi nieruchomości, na której znajdował się betonowy plot, zarzuty 

narażenia 10 – letniej dziewczynki na niebezpieczeństwo życia i zdrowia oraz  

nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał 
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się do zarzutów i odmówił wyjaśnień, podając jedynie, że jego zdaniem ogrodzenie 

należące do niego było należycie wykonane i konserwowane i nie wie w jakich 

okolicznościach zostało uszkodzone.  
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