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UCIECZKĘ PRZED RADIOWOZEM ZAKOŃCZYŁ W ROWIE
Zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i ucieczkę przed pościgiem, usłyszał 31 – letni
mieszkaniec gminy Siennica, który w ubiegły piątek uciekał przed oznakowanym radiowozem policji
w miejscowości Zglechów. Nie zatrzymał się do kontroli ponieważ w organiźmie miał ponad 2,5
promila alkoholu. Swój rajd Oplem Vectrą, zakończył w rowie. Dzielnicowi zatrzymali mężczyznę,
który następnie trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów i
dobrowolnie poddał karze. Stracił też prawo jazdy.
W ubiegły piątek dzielnicowi z gminy Mińsk Mazowiecki i gminy Siennica, podczas patrolowania rejonu, ustalili że po terenie
gminy Siennica może poruszać się nietrzeźwy kierujący Oplem Vectrą. Podczas służby bacznie zwracali uwagę na taki pojazd.
W pewnym momencie na drodze pomiędzy miejscowościami Zglechów i Swoboda zauważyli opisywany pojazd. Niezwłocznie
wydali sygnały do zatrzymania, jednak kierujący Oplem ominął policjantów i zaczął uciekać. Dzielnicowi natychmiast ruszyli
w pościg. Cały czas widząc uciekający samochód dogonili go i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazywali
zatrzymanie pojazdu.
Kierujący Oplem nie miał zamiaru wykonywać poleceń mundurowych. Skręcił w polną drogę pokonał przydrożny rów i w
dalszym ciągu uciekał polami. Nie ujechał jednak daleko ponieważ kolejna przeszkoda unieruchomiła pojazd. Po ugrzęźnięciu
Opla, wyskoczyło z niego dwóch mężczyzn i nieporadnie zaczęli wyrywać tablice rejestracyjne i próbować ucieczki pieszo.
Dzielnicowi byli tuż za nimi. Podjęli pościg pieszo i po kilkunastu metrach zatrzymali obu mężczyzn.
Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili kierującego Oplem, którym okazał się 31 – letni mieszaniec gminy Siennica. Został on
zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organiźmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty: zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę przed pościgiem.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów i skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Mężczyźnie
zatrzymano prawo jazdy. Prokurator zdecydował także o karze grzywny oraz o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres sześciu lat.

Informujemy, że ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, jaką bez
wątpienia jest funkcjonariusz policji, stanowi przestępstwo z art. 178b kodeksu karnego i za ten czyn grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5. Mamy obowiązek niezwłocznego zatrzymania pojazdu w sytuacji wydania polecenia o jego zatrzymaniu,
przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
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