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WNIEBOWZIĘCIA NMP
Data publikacji 12.08.2022

W związku z wydłużonym weekendem związanym z nadchodzącym Świętem Wniebowzięcia NMP,
a tym samym zwiększonym natężeniem ruchu na drogach, kujawsko-pomorscy policjanci będą
prowadzić działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość z jaką poruszają się kierowcy, ich stan trzeźwości
oraz stan techniczny pojazdów.
Przed nami długi weekend związany ze Świętem Wniebowzięcia NMP. To czas zwiększonego natężenia ruchu pojazdów i
pieszych, dlatego też kujawsko-pomorscy policjanci prowadzić będą działania aby czuwać nad bezpieczeństwem
wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Policjanci w tych dniach będą:
eliminować z ruchu osoby będące pod wpływem alkoholu,
reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie,
kontrolować stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia,
sprawdzać czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w
fotelikach,
reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie
oznakowanych przejść dla pieszych jak również rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi,
urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów,
zwracać szczególną uwagę na naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane przez kierujących
motocyklami;
Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas
poruszania się po drodze. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali
do swoich bliskich. Jeśli jest to możliwe wyjedźmy wcześniej byśmy nie musieli się spieszyć i stresować korkami, które
w tym okresie bywają niemożliwe do uniknięcia. Przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny,
zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie
płyny są uzupełnione. Pamiętajmy, aby wsiadać za kierownicę, gdy jesteśmy wypoczęci. Apelujemy, aby nie wsiadać za
kierownicę pod wpływem alkoholu!
PRZYPOMINAMY TAKŻE O ZAKAZACH W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE DŁUGIEGO WEEKENDU
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie
okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2013 r.,
poz. 783); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i
zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez
zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:
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