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POLICJANCI SPRAWDZILI TRZEŹWOŚĆ PONAD 7330
KIEROWCÓW W TRAKCIE DZIAŁAŃ PN. ,,TRZEŹWY
PORANEK"
Data publikacji 02.03.2022

Dolnośląscy funkcjonariusze pełniący każdego dnia służbę na drogach miast i powiatów,
prowadzili akcję prewencyjną pn. „Trzeźwy Poranek”. Policjanci sprawdzili trzeźwość 7330
kierowców przemieszczających się różnego rodzaju pojazdami i wyeliminowali z ruchu 11
kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości, a także 8 będących pod wpływem alkoholu.
W związku z tym mundurowi zatrzymali 17 praw jazdy, a teraz to sąd zadecyduje, jakie
ostatecznie poniosą konsekwencje prawne. Policjanci ujawnili też 4 osoby, które przemieszczały
się samochodami mając środki odurzające w organizmie, a także kierowcę z orzeczonym zakazem
prowadzenia pojazdów. Działania były skuteczne i na szczęście nie doszło do kolejnych tragedii
na drodze.

28 lutego br. w godzinach od 6:00 do 9:00 policjanci, którzy pełnią służbę na drogach naszego województwa,
prowadzili akcję prewencyjną pn. „Trzeźwy Poranek. Kontrolą objęte zostały wszystkie drogi miejskie oraz powiatowe,
gdzie może dochodzić do niebezpiecznych w skutkach zdarzeń.
Funkcjonariusze sprawdzali, czy osoby kierujące samochodami lub motocyklami są trzeźwe i w ciągu zaledwie trzech
godzin, skontrolowali ponad 7300 kierowców. Niestety nie wszyscy użytkownicy dróg jechali zgodnie z przepisami. W
związku z tym, że 17 kierowców przemieszczało się w stanie nietrzeźwości, a kolejnych 8 pod wpływem alkoholu i 4 po
narkotykach, policjanci zatrzymali im prawa jazdy.
Wszyscy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na drodze, odpowiedzą teraz przed sądem.
Mundurowi zatrzymali też mężczyznę, który jechał samochodem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia

pojazdów mechanicznych. Działania były skuteczne i na szczęście nie doszło do kolejnych tragedii na drodze.
Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem innego, podobnie działającego środka zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Wobec
kierowcy może zostać także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, nawet do lat 15.
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