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POLICJANCI WZIĘLI POD LUPĘ SĄDECKICH KIEROWCÓW.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „PRĘDKOŚĆ”
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Policjanci sądeckiej drogówki, na terenie miasta i powiatu prowadzili działania kontrolnoprewencyjne pn. „Prędkość”. Ta cykliczna akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa
użytkowników dróg poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania
obowiązujących ograniczeń prędkości.
1 lutego br., w ramach działań „Prędkość” funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy
przeprowadzili 128 kontroli pojazdów. 113 kierowców jechało swoimi samochodami z nadmierną prędkością, a dwóm z
nich policjanci zatrzymali prawo jazdy z uwagi na przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy również kierowcy, który w gminie Łososina Dolna przekroczył dopuszczalną prędkość o
30 km/h w terenie zabudowanym. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił też brak włączonych świateł i niezapięte przez
kierującego pasy bezpieczeństwa. Gdy policjanci przeprowadzili badanie na trzeźwość okazało się, że mężczyzna ma w
organizmie 1 promil alkoholu. Za przestępstwo prowadzania pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu
teraz kara do 2 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat,
a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości
do 60 tys. złotych. Mężczyzna został również ukarany mandatem za popełnione wykroczenia, a na jego konto traﬁło 10
punktów karnych.
Podczas prowadzonych działań policjanci nałożyli na kierujących 93 mandaty i skierowali do sądu cztery wnioski o
ukaranie. Trzem kierowcom funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.
Pamiętajmy!
Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków
atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem
staje się coraz trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią
reakcję, zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Dlatego policjanci stale apelują do kierujących,
aby przestrzegali limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek
wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność jest niezbędna m.in. w okolicach przejść dla pieszych i
skrzyżowań. Maksymalna koncentracja i ograniczenie prędkości są niezwykle istotne szczególnie teraz, gdy na drogach
panuje zimowa aura, a kierowcy muszą mierzyć się z takimi utrudnieniami jak padający śnieg i śliska nawierzchnia.

