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SPOTKALI SIĘ, ABY ZBADAĆ OKOLICZNOŚCI ŚMIERTELNEGO WYPADKU DROGOWEGO
Policjanci ze starogardzkiej drogówki, funkcjonariusz wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkali się na drodze krajowej nr 22 w
miejscu, gdzie na początku października br. doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 27-letni pasażer bmw. W ramach tego spotkania służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w ruchu drogowym poddały ocenie infrastrukturę oraz oznakowanie drogi w miejscu, w jakim doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
Spotkanie zespołu zajmującego się badaniem przyczyn wypadków drogowych to procedura, która uruchamiana jest w przypadku wystąpienia zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Wchodzący w skład
takiego zespołu np. policjanci z drogówki, technicy kryminalistyki, funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego wspólnie z zarządcą drogi oraz funkcjonariuszami straży pożarnej spotykają się w
miejscach, gdzie doszło do tragicznych w skutkach wypadków, w których były ofiary śmiertelne. Taki wypadek wydarzył się 4 października br. na drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości
Szpęgawsk. Dyżurny starogardzkiej komendy otrzymał wówczas zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem bmw, którego kierowca na zakręcie drogi zjechał na lewe pobocze, gdzie uderzył w
drzewo. Jak ustalili śledczy, samochodem podróżowały 3 osoby. Auto nie miało aktualnych badań technicznych, a 22-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania. Alkomat wykazał, że
mężczyzna był trzeźwy. Wskutek uderzenia w drzewo zginął 27-letni pasażer bmw. Kierowca oraz drugi pasażer tego auta zostali doprowadzeni do komendy w celu ustalenia bliższych okoliczności
tego tragicznego zdarzenia. Dlatego wczoraj przed południem w miejscu, gdzie doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, spotkali się przedstawiciele wchodzący w skład zespołu badania
przyczyn wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Celem tej wspólnej kontroli było sprawdzenie poprawności oznakowania oraz wyszukanie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą
powodować zagrożenie lub utrudnienia w ruchu drogowym na tym odcinku drogi. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w oznakowaniu drogi jak i infrastrukturze drogowej w
miejscu, w którym doszło do wypadku.
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