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IŁAWA: PIJANY POŻYCZONYM SAMOCHODEM, Z
KRADZIONYMI TABLICAMI UKRADŁ PALIWO. JUŻ USŁYSZAŁ
ZARZUTY
W najbliższym czasie ze swojego zachowania przed sądem będzie tłumaczył się 26–letni
mieszkaniec Ostródy. Mężczyzna pożyczonym samochodem z zamontowanymi kradzionymi
tablicami podjechał na stację benzynową, zatankował auto i nie płacąc za paliwo odjechał. Po
krótkiej informacji został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Zalewa. Okazało się, że kierowca
był pijany. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Już usłyszał zarzuty, do których się
przyznał.
Oﬁcer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o kradzieży paliwa na jednej ze stacji w gminie Iława. Zgłaszający
opisał samochód, którym odjechali sprawcy. Dodał, że za samochodem tym jedzie pracownik stacji benzynowej.
Policjanci z Zalewa po kilku minutach zatrzymali opisywany samochód. Kierującym okazał się 26–letni mieszkaniec
Ostródy. Na miejscu obecny był również świadek kradzieży paliwa, który rozpoznał sprawcę. Mężczyzna powiedział, że
26–latek podjechał pod dystrybutor paliwa, zatankował audi, a następnie nie płacąc za paliwo odjechał. Świadek dodał,
że w samochodzie przebywała jeszcze jedna osoba. W trakcie dalszych czynności okazało się, że kierujący, jak i
pasażer byli pod znacznym działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u 26–latka ponad promil alkoholu w
organizmie. Natomiast jego kolega miał prawie 2,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierującego.
W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane audi miało kradzione tablice rejestracyjne.
Mężczyzna ukradł je od innego samochodu audi zaparkowanego na terenie gminy Ostróda. Okazało się, że auto,
którym jechał 26–latek niebyło jego. Mieszkaniec Ostródy pożyczył je od kolegi, żeby załatwić swoje sprawy w Iławie.
Funkcjonariusze wykonali czynności dochodzeniowo-śledcze. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie
26–latkowi zarzutów, do których ten się przyznał.
Kodeks karny za kierowanie w stanie nietrzeźwości przewiduje karę 2 lata pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania
pojazdami nawet do 15 lat. Dodatkowo w związku z nowelizacją przepisów, osoba kierująca pojazdem w stanie
nietrzeźwości będzie musiała się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami ﬁnansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd
obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy
dopuszczającej się takiego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w
stanie nietrzeźwości.
Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o
bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy nawet anonimowo pod numerem telefonu 112 lub 997 może powiadomić

najbliższą jednostkę Policji, o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.
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