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DZISIAJ DZIAŁANIA „TRZEŹWOŚĆ”
Od godziny 14.00 na drogach Zabrza policjanci ruchu drogowego będą prowadzić działania pod
kryptonimem “Trzeźwość”. Akcja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego poprzez uniemożliwienie dalszej jazdy pijanym kierowcom.
Przypominamy, że za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara więzienia, utrata prawa jazdy oraz
obowiązek uregulowania świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Policjanci z zabrzańskiej drogówki od godzinie 14.00 będą prowadzić wzmożone kontrole trzeźwości w kilku wyznaczonych
punktach miasta. Celem akcji jest wyeliminowanie z dróg osób, które kierują pojazdami na tzw. "podwójnym gazie” lub pod
wpływem środków odurzających.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia.
Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych,
w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz
kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych
kierujących, sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych. W niedawno znowelizowanych
przepisach zaostrzono również sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy. W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest
środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie
orzekany określono na poziomie 3 lat. Należy również pamiętać że osoba, która dopuszcza się kierowania pojazdem, dla
której stosowne uprawnienie zostało wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego
starostę, popełnia przestępstwo z art. 180a kk Za to przewinienie przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd może także orzec środek karny w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów.
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