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NIETRZEŹWY USIŁOWAŁ UCIEKAĆ POLICJI NAJPIERW
POJAZDEM, PÓŹNIEJ PIESZO..
Nietrzeźwy 22-latek z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych nie zatrzymał się
do policyjnej kontroli. Nie powiodła mu się zarówno próba ucieczki pojazdem jak i piesza. Został
zatrzymany przez Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Pojazd, którym się
poruszał był w fatalnym stanie, brakowało mu przedniego zderzaka oraz jednego z reflektorów.
Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
Podczas patrolu w sobotnie popołudnie (14 kwietnia) w jednej z miejscowości w gminie
Lubrza dzielnicowi zwrócili uwagę na auto, którego kierujący na widok radiowozu
gwałtownie skręcił w boczną drogę. Podejrzenia mundurowych, iż „coś jest nie tak”
potwierdziły się chwilę później. Kiedy włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego aby
przeprowadzić kontrole kierujący pojazdem zaczął uciekać. Po krótkim pościgu auto
zatrzymało się w lesie, a z niego w różnych kierunkach wybiegło dwóch mężczyzn.
Próba pieszej ucieczki przed policjantami okazała się równie nieskuteczna jak ta
pojazdem. Dzielnicowi po przebiegnięciu niecałych dwóch kilometrów dogonili
wyczerpanych biegiem mężczyzn. Przyczyna ucieczki kierującego była oczywista, od
mężczyzny czuć było alkohol. Po zbadaniu okazało się iż ma on 0,7 promila alkoholu w
organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w systemie okazało się, że ma on aktywny zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Pasażer nie potrafił podać przyczyny
swojej ucieczki. Kierujący pojazdem 22-latek odpowie teraz za kierowanie pojazdem w
stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli oraz za niestosowanie się do
wyroku sądu. Również wobec niego zostanie skierowany wniosek o ukaranie za
kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Pojazd nie posiadał jednego z
reflektorów oraz przedniego zderzaka. Ważność utraciło również obowiązkowe
ubezpieczenie pojazdu. Za pierwszy z czynów, czyli kierowanie w stanie nietrzeźwości
młodemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, kara grzywny,
minimum 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wpłaty nawet do 10
tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz Pomocy
Postpenitencjarnej. Również zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia
wolności do lat 5 grozi mężczyźnie za niezatrzymanie się do kontroli dla uprawnionego
organu. W przypadku niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, a także wydłużenie okresu
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w poprzednim wyroku.
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