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NIETRZEŹWY KIEROWCA SPOWODOWAŁ WYPADEK
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj w Tczewie na ulicy Jedności Narodu. Według wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 29-letni kierowca audi nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu motorowerowi. Kierujący jednośladem oraz pasażerka z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Stróże prawa zatrzymali nietrzeźwemu 29-latkowi prawo
jazdy. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości grozi kara do 4,5 roku pozbawienia wolności.
Wczoraj (30 września br.) po godzinie 16.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na ulicy Jedności Narodu. W to miejsce
zostali skierowani funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu mundurowych wynika, że kierujący
samochodem marki Audi A4 29-letni mieszkaniec powiatu tczewskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu na wprost motorowerzyście. W wyniku tego zdarzenia 49-letni kierowca
jednośladu oraz jego pasażerka z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Funkcjonariusze przebadali kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierowca audi miał
ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z zaistniałym zdarzeniem stróże prawa zatrzymali 29-latkowi prawo jazdy. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali oględziny pojazdów oraz
miejsca zdarzenia. Technik kryminalistyki sfotografował miejsce zdarzenia oraz wykonał szkic sytuacyjny. Wykonane na miejscu policyjne czynności pomogą mundurowym ustalić bliższe
okoliczności tego zdarzenia. Wkrótce mężczyzna może usłyszeć zarzuty spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności. Oprócz kary
pozbawienia wolności nietrzeźwym kierowcom grozi wysoka kara finansowa oraz kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci apelują: reaguj gdy widzisz nietrzeźwego kierowcę! Jeśli
zauważysz nietrzeźwego kierowcę na drodze, którego zachowanie świadczy, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego – nie bądź obojętny,
reaguj i powiadom o tym Policję! Każdy może zadzwonić - nawet anonimowo - pod numer telefonu 112 lub 997.
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