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POLICJANTKA PO SŁUŻBIE ZATRZYMAŁA NIETRZEŹWEGO
KIERUJĄCEGO
Data publikacji 06.10.2020

Wracająca po służbie do domu sierż. Małgorzata Doliniec przejeżdżając samochodem przez
miejscowość Bąkowo, w powiecie gdańskim, zauważyła nietrzeźwego kierowcę auta, po czym go
zatrzymała. 19-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie 2 promile alkoholu. Teraz za swoje
postępowanie poniesie on odpowiedzialność karną.

Policjantem jest się cały czas. Tym razem udowodniła to funkcjonariuszka z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego
Komendy Miejskiej Policji w Sopocie sierżant Małgorzata Doliniec. W niedzielę wieczorem, 04.10.2020 r., po zakończonej
służbie policjantka wracała do domu. Przejeżdżając przez miejscowość Bąkowo w powiecie gdańskim, zwróciła uwagę na
styl jazdy samochodu marki Opel.
Kierujący tym autem jechał wężykiem i nie był w stanie utrzymać pojazdu na swoim pasie ruchu, po czym zatrzymał
się, wjeżdżając w boczną drogę. Podejrzewając, że kierowca opla jest nietrzeźwy, policjantka bez chwili wahania
podbiegła do auta, a następnie wyciągnęła kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę. Od razu wyczuła
też silną woń alkoholu zarówno od kierowcy, jak i pasażera, który w ręku trzymał jeszcze otwartą puszkę z piwem.
O całym zdarzeniu policjantka od razu powiadomiła miejscowych policjantów za pośrednictwem numeru alarmowego
112. Na miejscu szybko zjawili się umundurowani funkcjonariusze, którzy sprawdzili trzeźwość 19-letniego kierowcy.
Okazało się, że mieszkający w powiecie gdańskim obywatel Ukrainy miał 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód
19-latka został odholowany na parking policyjny, a on sam za swoje postępowanie poniesie teraz odpowiedzialność
karną.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka

grzywna.
Policja przypomina, że każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie
można ustalić jej tożsamości. Zatrzymaną w ten sposób osobę należy niezwłocznie przekazać w ręce
Policji. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zauważenia osoby, której sposób kierowania budzi
niepokój, natychmiast należy poinformować Policję.
(KWP w Gdańsku/js)

