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ARESZT ZA KIEROWANIE POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW ORAZ
ICH POSIADANIE
Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat grozi 34-letniemu mieszkańcowi gminy Działdowo,
który kierował samochodem osobowym pod wpływem narkotyków. Mężczyzna posiadał dodatkowo
obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów, a w jego aucie mundurowi znaleźli niewielką ilość
środków odurzających. Wczoraj sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Do zdarzenia doszło w sobotę (05.05.18) około godziny 20.45 w Rogowie. Wówczas dyżurny żnińskiej komendy policji został
powiadomiony o pojeździe marki Honda Civic, którego kierujący prowadzi niebezpieczny styl jazdy i nasuwa to podejrzenia,
iż może być pod wpływem alkoholu. Na miejsce został skierowany patrol ruchu drogowego, który zatrzymał wskazany pojazd.
Mundurowi sprawdzili kierowcę alkomatem, jednak badanie wykazało, że jest trzeźwy. 34-latek podczas kontroli zachowywał
się nienaturalnie, był wyraźnie zdenerwowany, pobudzony, wykonywał nieskoordynowane ruchy oraz niespójnie odpowiadał
na pytania. Wzbudziło to podejrzenia funkcjonariuszy. Zapytany o zażywanie środków odurzających zaprzeczył, jednak po
chwili zmienił zdanie i przyznał się, że dzień wcześniej zażył amfetaminę. Działdowianin został poddany sprawdzeniu na
testerze narkotykowym Drager DrugTest 5000. Wówczas okazało się, że przypuszczenia mundurowych były trafne.
Urządzenie wskazało na obecność narkotyków – amfetaminy i metaamfetaminy. W związku z powyższym od kierującego
została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
Policjanci przeprowadzili przeszukanie samochodu, w wyniku którego znaleźli dwa woreczki strunowe z białą skrystalizowaną
substancją oraz proszek zawinięty w biały papier. Sprawdzenie na narkotesterze wykazało, iż jest to kokaina i
metaamfetamina.
Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze zatrzymali także jego angielskie prawo
jazdy, gdyż krajowego nie miał. Dodatkowo okazało się, że 34-latek posiada obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów.
W niedzielę (06.05.18) działdowianin usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym po zażyciu środków odurzających
i psychotropowych oraz ich posiadania. W poniedziałek (07.05.18) mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a
następnie do Sądu Rejonowego w Żninie, który zastosował wobec niego areszt na okres 2 miesięcy.
34-latka czeka teraz proces w sądzie i dotkliwa kara. Za kierowanie pojazdem mechanicznym po zażyciu narkotyków i w
trakcie obowiązującego zakazu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto mężczyzna został ukarany
mandatem karnym za brak wymaganych przepisami świateł mijania.
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