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ZMIENNE WARUNKI DROGOWE I NIEZMIENNY BRAK
POBŁAŻANIA WOBEC NIEODPOWIEDZIALNYCH KIERUJĄCYCH
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Niestety również na drogach. Przy
zmiennych warunkach pogodowych, a co za tym idzie, również drogowych, chwila nieuwagi może
skończyć się bardzo niebezpiecznie, a nawet tragicznie. Podobnie jak to, gdy za kierownicę
wsiada osoba, która nie ma do tego uprawnień, nie przestrzega ograniczeń prędkości lub jest
nietrzeźwa.
Działdowo
Działdowscy policjanci wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło we wtorek (06.04.2021r.) około
godz. 15:00 na terenie gminy Działdowo, nieopodal miejscowości Burkat. Na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego
zastali pojazd marki Seat, który uderzył w drzewo. Policjanci ustalili, że kierująca pojazdem 60-letnia mieszkanka gminy
Działdowo, w trakcie jazdy straciła panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechała na prawe pobocze, a następnie auto
uderzyło w drzewo. W wyniku zdarzenia kierująca pojazdem doznała złamania nogi, a jadący z nią 17-letni pasażer
doznał ogólnych obrażeń ciała. Czynności w tej sprawie prowadzą działdowscy policjanci.
Iława
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie
przeciwko 27-latkowi, który jak wynikało z ustaleń śledczych, pomimo aktywnego sądowego zakazu nadal jeździł swoim
samochodem ulicami miasta, a podczas jednej z przejażdżek próbował uciec przed policjantami. Mężczyzna pomimo
użytych przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Po
przejechaniu kilkuset metrów policjanci zatrzymali peugeota, a 27–letniego kierującego osadzili w policyjnej celi. W
trakcie prowadzonego postępowania okazało się, że mężczyzna kilkukrotnie nie zastosował się do sądowego zakazu
kierowania pojazdami mechanicznymi, nie przejął się również tym, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania
samochodem. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mieszkańcowi Iławy i postępowanie w
tej sprawie zakończyć aktem oskarżenia. Mężczyzna ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczyć się
przed sądem. Kodeks karny za samo nie stosowanie się do sądowego zakazu przewiduje karę do 5 lat pozbawienia
wolności.
Lidzbark Warmiński
We wtorek (06.04.2021 r.) lidzbarski patrol ruchu drogowego dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
kontrolował m.in. prędkość, z jaką poruszają się kierujący w miejscowości Klutajny w gminie Kiwity. Miejsce to zostało
wytypowane dzięki współpracy społeczności lokalnej z policją za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Około godz. 17:00 kontroler ruchu drogowego wydał sygnał do zatrzymania się do kontroli drogowej
kierującemu pojazdem marki Audi A3. 43-letni mężczyzna poruszał się z prędkością 107 km/h w obszarze
zabudowanym. Mieszkaniec powiatu bartoszyckiego za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem, a jego konto
kierowcy zasili 10 pkt karnych. 43-latek na najbliższe 3 miesiące stracił też prawo jazdy.

Pisz
We wtorkowy poranek policjanci piskiej drogówki zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących. Pierwszego wyeliminowali
z ruchu przed godz. 9:00. Pojazd marki Mazda funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej w Piszu. 45-letni
kierowca z województwa podlaskiego miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Tyle samo miał kierujący pojazdem
marki Opel Astra zatrzymany przez policjantów po godz. 10:00 w Orzyszu. Samochodem tym kierował 62-letni
mieszkaniec tego miasta. Niespełna pół godziny później w miejscowości Kożuchy (gm. Biała Piska) funkcjonariusze
zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Peugeot. Kierował nim 35-letni mieszkaniec gminy Biała Piska. Badanie
stanu trzeźwości tego kierowcy wykazało blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Przypominamy!
Jeżeli badanie stanu trzeźwości kierowcy wykaże, że w jego organizmie krąży od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to jest to
wykroczenie. Grozi za to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jeżeli natomiast wynika badania stanu
trzeźwości kierowcy wyniesie powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, wówczas jest to przestępstwo, za które grozi:
- kara pozbawienia wolności nawet do lat 2;
- zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat;
-świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od
5000 zł do 60 000 złotych.
W trakcie kierowania samochodem, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości grozi:
do 10 km/h - mandat w wysokości 50 zł
od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
Ponadto za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50km/h, kierowcy zostaje na okres
3 miesięcy zatrzymane prawo jazdy.
(jn/jk/bm/asz/tm)

