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POLICJANCI PO SŁUŻBIE ZATRZYMALI NIETRZEŹWYCH
KIEROWCÓW
Data publikacji 21.04.2016

Policjant z Posterunku Policji w Komańczy, wracając po służbie do domu, zauważył dwóch
mężczyzn jadących motorowerem. Gwałtownie wykonywane przez kierującego manewry,
wzbudziły podejrzenie u funkcjonariusza, co do stanu trzeźwości mężczyzny. Po zatrzymaniu
okazało się, że kierowca motoroweru miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Pijanego
kierowcę zatrzymali także mundurowi z Korsz. Nieodpowiedzialny kierowca jechał całą
szerokością jezdni i nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym.
Wczoraj po godz. 17, w miejscowości Rzepedź, wracający po służbie do domu policjant zauważył dwóch mężczyzn
jadacych motorowerem. Zarówno kierujący, jak i pasażer nie mieli na głowach kasków. Jadąc za nimi i przyglądając się
zachowaniu kierowcy, podejrzewał, że może on być nietrzeźwy. Gwałtownie wykonywane manewry oraz niestabilna
jazda spowodowały, że policjant zareagował. Zatrzymał motorower na przydrożnym parkingu i zaczekał na przyjazd
policjantów z pobliskiego posterunku.
Po zbadaniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że 32-latek ma w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Postawa
funkcjonariusza potwierdza słowa, że policjantem się jest cały czas, również po służbie.
---Policjanci z Komisariatu Policji w Korszach jadąc swoim prywatnym samochodem w czasie wolnym od służby, zwrócili
uwagę na kierowcę osobówki, który na trasie Kętrzyn-Bartoszyce jechał całą szerokością jezdni, stwarzając zagrożenie
dla innych użytkowników drogi. Mężczyzna na oznakowanym przejeździe kolejowym nie zatrzymał się przed znakiem
stop. Policjanci zawrócili i pojechali za kierowcą. Wyprzedzili auto, wybiegli ze swojego samochodu i zatrzymali
mężczyznę.
W trakcie rozmowy wyczuli od kierowcy zapach alkoholu, więc wezwali na miejsce policyjny patrol. Badanie alkomatem
wykazało, że 33-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, w ogóle nie posiadał
uprawnień do kierowania.
Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15
lat. Dodatkowo w związku z nowelizacją przepisów, osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości będzie musiała się
liczyć konsekwencjami ﬁnansowymi.
Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł
w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się takiego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł gdy osoba po
raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o

bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy, nawet anonimowo, pod numerem telefonu 112 lub 997 może powiadomić
najbliższą jednostkę Policji o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.
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