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POLICYJNE DZIAŁANIA „DROGÓWKI” Z WYKORZYSTANIEM
DRONA
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13 wykroczeń, mandaty na kwotę 3500 zł to efekt wspólnych działań policjantów z Wydziału
Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie oraz Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie z wykorzystaniem między innymi drona. Świadomość nieuchronności kary to
jeden z najlepszych sposobów by zdyscyplinować tych kierujących, którzy stosują się do
przepisów jedynie wybiórczo oraz zapewnić bezpieczeństwo na drodze.
Nieuchronność konsekwencji to jeden z najlepszych sposobów, by zdyscyplinować tych kierujących, którzy ignorują
przepisy drogowe. Te zaś powstały po to, by zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Wielokrotnie część wykroczeń jest
bagatelizowana, a mają one konkretny cel. Obowiązek zatrzymania na „strzałce” ma spowodować, że będziemy wstanie
zauważyć osobę lub pojazd z pierwszeństwem i obniżymy prędkość, z jaką porusza się pojazd, a co za tym idzie nasza
reakcja i zatrzymanie pojazdu nastąpi znacznie szybciej. Zakaz parkowania w odległości mniejszej niż 10 metrów od
przejścia dla pieszych zapewnia lepszą widoczność zarówno kierującego pojazdem względem osoby, która ma wejść na
przejście, jak i samemu pieszemu. Podczas przeprowadzonych przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego działań,
w czwartek 12 maja, funkcjonariusze skupili się przede wszystkim na wykroczeniach w mieście. We współpracy z
policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji z Gorzowa Wielkopolskiego i przy wykorzystaniu drona kontrolowano
stosowanie się kierujących do przepisów. W trakcie trwającej zaledwie 2 godziny akcji ujawniono aż 13 wykroczeń,
zastosowano 9 mandatów karnych na łączną kwotę 3500 zł, wobec jednego kierującego został skierowany wniosek o
ukaranie do sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz zastosowano 3 pouczenia. Tego rodzaju działania, szczególnie przy
ich nagłośnieniu, mają na celu przypomnienie kierujących o konieczności stosowania się do przepisów ruchu
drogowego, w celu wyeliminowania zagrożeń na drodze.
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