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Wniosek o aresztowanie 20-latka podejrzanego o spowodowanie w stanie 

nietrzeźwości śmiertelnego wypadku 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie przedstawiła 20 – letniemu 

obywatelowi Ukrainy, kieruj ącemu samochodem marki Hyundai  zarzut 

spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku ze skutkiem śmiertelnym.   

Poziom alkoholu w jego organizmie w chwili zdarzenia określony został na około 

1,8 promila. Śmierć poniosła 21 – letnia studiująca w Polsce, obywatelka Ukrainy. 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. 

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.  

Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 4 nad ranem. Jak wynika z 

dokonanych ustaleń, będący w stanie nietrzeźwości 20 – latek jechał z nadmierną 

prędkością ulicą Narutowicza od Piotrkowskiej w stronę placu Dąbrowskiego.  Utracił 

panowanie nad samochodem, zjechał na prawą stronę, uderzając w elewację posesji 

numer 35 przy Narutowicza, a następnie w kamienicę przy ulicy POW 32. Po kliku 

metrach zatrzymał się, uderzając w zaparkowane po drugiej stronie ulicy samochody. 

W pojeździe znajdował się kierowca i jego 21 – letnia, siedząca na przednim 

siedzeniu, koleżanka. Prawdopodobnie nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. 

Kierujący zdołał wydostać się z samochodu przez okno. Młoda kobieta nie dawała 

oznak życia.  Lekarz karetki pogotowia, która pojawiła się na miejscu zdarzenia 

stwierdził jej zgon. 20 – latek przewieziony został do jednego z łódzkich szpitali. 

Został zatrzymany, dlatego też w szpitalu dozorowany był przez policyjny patrol. 
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Dzisiaj dowieziono go do prokuratury poleskiej, gdzie prokurator przedstawił mu 

zarzuty spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku ze skutkiem śmiertelnym, co 

jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. To 

studiujący w Polsce obywatel Ukrainy. Podczas przesłuchania częściowo przyznał się 

do zarzutu. Potwierdził, że do 2 nocy w akademiku pił piwo i wódkę, następnie 

zadzwoniła do niego koleżanka, która poprosiła go by przyjechał po nią do pracy – 

pracowała w jednym z lokali gastronomicznych przy ulicy Piotrkowskiej. Zdecydował 

się jechać, mimo tego że spożywał alkohol. Wracali z dużą prędkością. Podejrzany 

twierdzi, że doszło do rozmowy na temat relacji między nimi, podczas której młoda 

kobieta rzekomo miała chwycić za kierownicę. Co do pozostałej części zdarzenia 

zasłania się niepamięcią. Wersja podawana przez 20 – latka będzie w śledztwie 

weryfikowana. Samochód, którym kierował w chwili zdarzenia należał do niego.  
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