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NIETRZEŹWY KIEROWCA BEZ UPRAWNIEŃ SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ
Tczewscy policjanci zatrzymali 28-latka, który w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Mundurowi ustalili, że mieszkaniec gminy Tczewa kierując oplem uderzył w lampy uliczne.
Badanie trzeźwości kierowcy opla wykazało ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że sprawca kolizji nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Za jazdę w stanie
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawiania wolności, trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara finansowa.
Wczoraj o godzinie 0.20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w miejscowości Stanisławie. Natychmiast we wskazane miejsce
zostali skierowani policjanci z patrolówki, którzy wstępnie ustalili, że kierowca samochodu opla vivaro 28-letni mieszkaniec gminy Tczewa stracił panowanie nad samochodem, uderzył w dwie lampy
uliczne i wpadł do rowu. Podczas tej interwencji funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy opla, który był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad półtora
promila alkoholu. Mundurowi sprawdzając dane kierowcy opla w policyjnym systemie ustalili, że mężczyzna ten nie posiada uprawnień do kierowania. br> Policjanci zabezpieczyli samochód na
strzeżonym parkingu oraz zatrzymali dowód rejestracyjny z powodu pokolizyjnych uszkodzeń. Stróże prawa zatrzymali nietrzeźwego kierowcę i doprowadzili go do policyjnego aresztu. Wczoraj
śledczy przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że nietrzeźwym kierowcom
oprócz kary pozbawienia wolności grozi kara finansowa od 5 tys. złotych oraz trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo kierowca opla odpowie za wykroczenia dotyczące spowodowania
kolizji drogowej oraz jazdę samochodem bez uprawnień. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby w przypadku zauważenia osób lub samochodów, które ich zdaniem
stwarzają zagrożenie na drodze niezwłocznie informowali o tym Policję na telefon alarmowy 997 lub 112. Takim zachowaniem zapobiegniemy tragediom na drogach.
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