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8 OSÓB W AUCIE KIEROWANYM PRZEZ NIETRZEŹWEGO 21-LATKA
W miniony weekend sopoccy policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego trzy osoby, które będąc pod wpływem alkoholu kierowały samochodem. Wśród nich był mieszkający w Gdańsku 21-letni
obywatel Ukrainy, który mając ponad 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu kierował bmw 728. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili też, że oprócz kierowcy autem podróżowało 7
osób. 21-letni sprawca został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał on zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata uprawnień do
kierowania.
W miniony weekend sopoccy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 21-37 lat, którzy kierowali samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Alkomat pokazał u nich od ponad 0,5 do ponad 3
promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Podczas prowadzonych działań policjanci ruchu drogowego udaremnili dalszą jazdę kierowcy bmw 728. W niedzielę około godz. 4.00 rano podczas
kontroli drogowej na Alei Niepodległości funkcjonariusze ustalili, że mieszkający w Gdańsku 21-letni obywatel Ukrainy kierował autem mając w wydychanym powietrzu ponad 0,6 promila alkoholu.
Policjanci ustalili też, że przewozi on samochodem o 3 osoby więcej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym. Samochodem podróżowało łącznie 8 osób, mimo że pojazd
zarejestrowany był na pięć osób. 21-letni sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali też jego prawo jazdy, a auto odholowano na parking policyjny.
Sprawca, gdy tylko wytrzeźwiał, na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Przyznał się. W trakcie weekendu sopoccy policjanci dzięki postawie świadka
wyeliminowali z dalszej jazdy także 36-latka z Gdyni. Mężczyzna mając ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu kierował oplem. Dalszą jazdę udaremniono także 37-letniemu
mieszkańcowi Gdańska. 37-latek wsiadł za kierownicę skody octavia mając ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przypominamy, kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości to
przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także utrata uprawnień do kierowania.
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