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192 KM/H – NIEBEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ ZAKOŃCZONA
MANDATEM W WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH
Data publikacji 24.01.2022

Mandatem w wysokości 2500 zł oraz 10 punktami karnymi zakończyła się interwencja
policjantów międzyrzeckiej drogówki, którzy w sobotę patrolowali drogę ekspresową S-3
nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestratrator. Pomiar prędkości pędzącego
pojazdu marki BMW wskazał 192 kilometry na godzinę, gdzie maksymalna prędkość na drogach
ekspresowych wynosi 120 kilometrów na godzinę.

Międzyrzeccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pełnili służbę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym
w wideorejestrator zwrócili uwagę na bardzo szybko poruszający się pojazd marki BMW na drodze ekspresowej S-3.
Kierujący tym pojazdem za nic miał sobie ograniczenie prędkości wynikające z przepisów ruchu drogowego. Szybka
jazda musiała zakończyć się policyjną kontrolą, ponieważ pomiar prędkości wskazał, że 59-letni kierujący porusza się z
prędkością 192 kilometry na godzinę, to jest o 72 kilometry na godzinę szybciej niż dozwolona prędkość w miejscu
pomiaru. Policjanci zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia taryﬁkatorem nałożyli na kierującego mandat karny w
wysokości 2500 złotych, ponadto na konto kierującego zastało przypisanych, aż 10 punktów karnych.
Wysokie kwoty mandatów karnych za wykroczenia drogowe mają przede wszystkim wyeliminować naganne zachowania
kierujących, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszyć liczbę
zdarzeń drogowych. Apelujemy do wszystkich o rozsądek, ostrożność i wyobraźnię podczas prowadzenia pojazdów.
Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo!
Nowy taryﬁkator mandatów za przekroczenie prędkości:
do 30 km/h - do 400 zł

od 31 do 40 km/h - 800 zł
o 41-50 km/h - 1000 zł
o 51-60 km/h - 1500 zł
o 61-70 km/h - 2000 zł
o 71 km/h i więcej - 2500 zł.
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