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KOLIZJE DROGOWE
Poszukujemy świadków zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Osoby posiadające informacje na temat poniższych zdarzeń
proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Zespołem ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45, telefon (033) 812 13 14 lub 997.
Poszukujemy świadków poniższych zdarzeń drogowych:
w dniu 02.10.2019 roku pomiędzy godziną 15:20 a 16:00 w Biesku-Białej na ul. Pod Grodziskiem, parking przy
żłobku w nieustalonych okolicznościach w wyniku zdarzenia drogowego uszkodzony został zaparkowany pojazd
marki Audi. Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku.
w dniu 06.12.2019 roku o godzinie 16:50 w Bielsku-Białej na ul. Kwiatkowskiego, w rejonie ronda „Solidarności”,
gdzie kierujący pojazdem koloru jasnego nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu go poprzedzającego w
wyniku czego najechał na jego tył, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 24.12.2019 roku pomiędzy godziną 10:45 a 11:15 w Bielsku-Białej na ul. Dawnej w rejonie cmentarza
kierujący n/n pojazdem w nieustalonych okolicznościach najechał na zaparkowany pojazd marki Seat Toledo,
następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 24.01.2020 roku o godzinie 17:25 w Bielsku-Białej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Lwowskiej, gdzie w
nieustalonych okolicznościach doszło do zdarzenia drogowego, w którym udział brały pojazdy marki BMW X5,
oraz Hyundai i20.
w dniu 11.02.2020 roku około godziny 10:35 w Bielsku-Białej na drodze ekspresowej S-1 ul. Bohaterów Monte
Cassino w kierunku na Żywiec kierujący pojazdem koloru ciemnego z przyczepą w wyniku nieprawidłowego
manewru zmiany pasa ruchu z prawego na lewy zmusił kierującego pojazdem marki Peugeot do gwałtownego
hamowania, w wyniku którego stracił on panowanie nad pojazdem, zjechał na prawy pas ruchu doprowadzając
do zderzenia z pojazdem marki Mazda. Sprawca zdarzenia oddalił się w kierunku ul. Rosta w Bielsku-Białej.
w dniu 19.02.2020 roku w Bielsku-Białej na ul. Suchej lub Oś. Kopernika, gdzie w nieustalonych okolicznościach
doszło do zdarzenia drogowego, w którym uszkodzony został pojazd marki Alfa Romeo.
w dniu 02.06.2020 roku o godzinie 21:15 w Biesku-Białej na ul. Leśników 2 w wyniku zdarzenia z udziałem n/n
pojazdu uszkodzone zostały znaki drogowe, sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 04.06.2020 roku pomiędzy godziną 11:45 a 12:00 w w Międzyrzeczu Górnym 407, na parkingu ﬁrmy
agFoods, n/n kierujący n/n pojazdem w nieustalony sposób dokonał uszkodzenia zaparkowanego pojazdu marki
VW Caddy, następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 05.06.2020 roku pomiędzy godziną 09:20 a 09:40 w Czechowicach-Dziedzicach na drodze S-1 w kierunku
na Tychy w rejonie skrzyżowania z ul. Węglową w kierunku stacji Shell kierujący dostawczym pojazdem koloru
białego najechał na tył pojazdu Volvo, następnie sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 05.06.2020 roku około godziny 15:15 w Bielsku-Białej na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej i Tuwima kierująca
pojazdem marki Toyota Yaris koloru białego z czarnym dachem wymusiła pierwszeństwo przejazdu kierującemu
pojazdem Fiat Ducato, który wykonując manewr obronny zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do
zderzenia z pojazdem Seat.
w dniu 06.06.2020 roku o godzinie 19:35 w Bielsku-Białej na ul. Akademii Umiejętności, na wysokości cmentarza
kierujący pojazdem marki Mercedes klasa A, koloru niebieski/graﬁtowy o nieustalonych numerach
rejestracyjnych, zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do kolizji z jadącym z naprzeciwka pojazd
marki Renault.

w dniu 11.06.2020 roku o godzinie 15:30 w Bielsku-Białej na ul. Jeździeckiej 8 na wysokości kierujący pojazdem
marki Suzuki Grant Vitara podczas wykonywania manewru cofania, nie zachował należytej ostrożności w wyniku
czego najechał na zaparkowany pojazd marki Seat, doprowadzając do jego uszkodzenia, następnie sprawca
oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 15.06.2020 roku około godziny 15:15 w Bielsku-Białej na ul. Komandorskiej w kierunku ul. Sobieskiego
kierujący pojazdem marki Citroen koloru bordowego nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania
manewru cofania w wyniku czego najechał na pojazd marki Opel Insignia, a następnie pospiesznie oddalił się w
kierunku ul. Sobieskiego.

