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Podczas weekendu funkcjonariusze ruchu drogowego z Gdańska zatrzymali sprawcę kolizji, który
najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających i posiadał przy sobie prawie 40
porcji narkotyków. Inny kierujący wsiadł do samochodu mimo cofniętych uprawnień. Dwie osoby
kierowały samochodami, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci ukarali także dwóch
pijanych rowerzystów i 3 osoby jadące po alkoholu na hulajnodze elektrycznej. Mandatami
karnymi na łączną kwotę 4600 zł ukarany został kierujący, który przekroczył prędkość i
niewłaściwie przewoził dzieci. Ponadto 7 osób straciło prawo jazdy na trzy miesiące, w związku z
przekroczeniem prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, a 7 kierujących jechało
bez uprawnień.
W piątek o godzinie 19:30 patrol ruchu drogowego otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej na skrzyżowaniu ul. Jana
Pawła II z ul. Czarny Dwór. Na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 37-letni mieszkaniec Elbląga kierujący
samochodem osobowym marki Toyota, nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w poprzedzający go
samochód marki Citroen. Policjanci zwrócili uwagę za zachowanie kierującego toyotą, który w zwolnionym tempie
reagował na wydawane mu polecenia. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem
narkotyków, policjanci zatrzymali go i przeszukali samochód, którym jechał. W aucie 37-latka funkcjonariusze znaleźli
opakowania ze skrętami z suszu roślinnego oraz woreczek strunowy z proszkiem koloru białego, które został
przekazane do dalszych badań. Biegły w swojej opinii określił, że zabezpieczone substancje to prawie 40 porcji
marihuany i mefedronu. Kierującego przewieziono do szpitala celem pobrania krwi do badań na zawartość środków
odurzających w organizmie, a następnie na komisariat.
W piątek po godzinie 10:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego BMW, który wyjeżdżając z parkingu
przy ul. Odyseusza, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Po sprawdzeniu danych 34-latka z Gdyni w systemie okazało
się, że ma on cofnięte uprawnienia do kierowania. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem
karnym w wysokości 1000 zł, a za przestępstwo odpowie przed sądem.
W czasie weekendu policjanci udaremnili dalszą jazdę także dwóm kierującym, którzy wsiedli do samochodów, będąc
w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto dwóch kierujących rowerami oraz 3 osoby na hulajnodze elektrycznej ukarano
mandatami w wysokości 2500 zł za jazdę po alkoholu.
Weekendowa kontrola drogowa dla 21-letniego obywatela Rumunii zakończyła się nałożeniem na niego mandatów
karnych na łączną kwotę 4600 zł. Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli w niedzielę około godziny 7:40 na
gdyńskim odcisku trójmiejskiej obwodnicy, po tym, jak przekroczył dozwoloną prędkość o 78 km/h, poza tym
niewłaściwie przewoził pasażerów. W volkswagenie, którym kierował mężczyzna, przeznaczonym do przewozu 5 osób,
21-latek przewoził 7 osób, w tym dwójkę dzieci. Dziecko w wieku 1,5 roku przewożone było na kolanach matki,
natomiast chłopiec w wieku 9 lat siedział w przestrzeni ładunkowej auta. Dodatkowo podczas sprawdzania danych
kierującego oraz pojazdu w bazie okazało się, że pojazd nie posiada aktualnej polisy ubezpieczenia.
Za kierowanie samochodem mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Za
jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 2,
utrata uprawnień i wysoka grzywna. Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Kara
aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna, a także utrata uprawnień do kierowania grozi za spowodowanie kolizji,
będąc pod wpływem środków odurzających.

