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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "SMOG"
Wczoraj policjanci ruchu drogowego z Gdańska wczoraj prowadzili działania „Smog ”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do
atmosfery. Funkcjonariusze skontrolowali 227 pojazdów, zatrzymali 41 dowody rejestracyjne, w tym 12 w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, z czego 4 za nadmierną emisje
spalin.
Wczoraj policjanci ruchu drogowego z gdańskiej komendy prowadzili działania "Smog" - ukierunkowane na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów. Funkcjonariusze za pomocą
dymomierza i analizatora spalin sprawdzali też, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Reagowali również na wykroczenia drogowe związane ze stanem
technicznym pojazdów. Policjanci skontrolowali 227 pojazdów, z czego w 12 przypadkach zatrzymali dowody rejestracyjne za naruszenia wymagań ochrony środowiska. Za popełnione wykroczenia
kierowcy zostali ukarani mandatem, został zatrzymany dowód rejestracyjny oraz pojazd nie został dopuszczony do dalszej jazdy. Podczas wczorajszych działań o godzinie 08:00 na ul. Sucharskiego
policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli mercedesa, ponieważ chcieli sprawdzić emisję spalin w samochodzie. Jak się okazało, z tyłu auta brakowało tablicy rejestracyjnej, a zamiast niej
wisiała tablica tekturowa z numerami rejestracyjnymi pojazdu. Dalsza kontrola wykazała niesprawne oświetlenie, nadmierną korozję elementów nośnych pojazdu oraz nadmiernie zużyty bieżnik
opon. 55-letni kierowca mercedesa został ukarany mandatem za stan techniczny pojazdu. Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany, a samochód nie dopuszczony do dalszego ruchu. Godzinę
później ci sami policjanci na ul. Sucharskiego zatrzymali do kontroli 30-latka, który kierował citroenem. Szczegółowa kontrola wykazała niesprawne oświetlenie oraz nadmierną emisję spalin.
Ponadto w samochodzie gdańszczanina była dziura w drzwiach i uszkodzony mechanizm blokowania tych drzwi, wspomagany przyspawaną do podłogi śrubą. Kolejnym zatrzymanym do kontroli
tego dnia był 33-latek z Żukowa, który kierował mercedesem a na przyczepie przewoził ładunek. Funkcjonariusze od razu zwrócili uwagę, że ładunek jest źle zabezpieczony. Podczas sprawdzania
stanu technicznego tego samochodu funkcjonariusze stwierdzili szereg nieprawidłowości, m.in. wyciek oleju, nadmierną korozję elementów nośnych, ujawnili dziurę w podłodze, niesprawne
oświetlenie a także uszkodzony hamulec postojowy. Kierowca został ukarany dwoma mandatami za stan techniczny pojazdu i nieprawidłowo zabezpieczony ładunek. Funkcjonariusze zatrzymali też
dowód rejestracyjny pojazdu . Kolejnym kierowcą, któremu policjanci ruchu drogowego zatrzymali dowód rejestracyjny był 55 latek z Nowego Dworu Gdańskiego, który kierował fordem.
Szczegółowa kontrola stanu technicznego tego pojazdu wykazała, że auto ma pękniętą szybę, niesprawne oświetlenie a także uszkodzony mechanizm otwierania szyby bocznej , wspomagany
przyssawką do wyciągania szyb.
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