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POMIMO ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY, PONOWNIE
WSIADŁA ZA KIEROWNICĘ I JECHAŁA 112 KM/H PRZEZ
MIEJSCOWOŚĆ
Data publikacji 02.06.2022

Zatrzymana do kontroli kierująca audi, w miejscowości Brzózka przekroczyła dozwoloną prędkość
o 62 kilometry na godzinę. Okazało się, że kobieta nie posiada prawa jazdy, gdyż zostało jej
zatrzymane na trzy miesiące za to samo wykroczenie. To nieodpowiedzialne zachowanie będzie
kosztowało ją bardzo dużo. Poza mandatem karnym jaki otrzymała za przekroczenie prędkości,
okres na jaki zostanie zatrzymane jej prawo jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Ponadto za
kierowanie bez uprawnień grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny oraz zakaz
kierowania pojazdami.

Przekraczając prędkość w terenie zabudowanym o 50 kilometrów na godzinę, musimy liczyć się z tym, że nie tylko
otrzymamy mandat i punkty karne, ale także nie będziemy mogli kierować, gdyż nasze prawo jazdy zostanie
zatrzymane na okres 3 miesięcy. Jeśli kierujący mimo zatrzymanego prawa jazdy dalej będzie prowadzić samochód bez
uprawnień, okres ten przedłuży się do sześciu miesięcy i nie będzie to jedyna kara, jaką poniesie kierowca.
Przekonała się o tym kierująca audi, która w środę (1 czerwca) zdecydowała się jechać szybciej przez miejscowość
Brzózka. Dokonany przez policjanta krośnieńskiej drogówki pomiar prędkości wykazał, że jechała ona z prędkością 112
kilometrów na godzinę, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Podczas kontroli okazało się, że nie ma ona
uprawnień do kierowania, gdyż zostały jej zatrzymane na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie
zabudowanym o więcej niż 50 kilometrów na godzinę. 25-latka z pewnością na długo zapamięta ten dzień. Poza 1500
złotowym mandatem karnym jaki otrzymała za przekroczenie prędkości, okres na jaki zostanie zatrzymane jej prawo
jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Ponadto za kierowanie bez uprawnień grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny oraz zakaz kierowania pojazdami. Jednak o tym jakie poniesienie konsekwencje za to wykroczenie
zdecyduje już sąd, gdzie skierowany zostanie wniosek o ukaranie.
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