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Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

fot. LUKASZ GRUDNIEWSKI/Eastnews

31 maja minęły dwa tygodnie od wprowadzenia nowych przepisów ruchu drogowego. Kierowcy,
którzy przekroczą dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h tracą prawo
jazdy na 3 miesiące. Jak pokazują policyjne statystyki, pojawiły się już pierwsze efekty zaostrzenia
przepisów. W okresie od 18 do 31 maja liczba wypadków spadła o 207 w porównaniu z ostatnimi
dwoma  tygodniami  przed  wprowadzeniem  nowych  regulacji.  Odnotowano  także  mniej  ofiar
śmiertelnych oraz rannych w wypadkach.

Od  4  do  17  maja  na  polskich  drogach  zginęło  90  osób.  W pierwszych  dwóch  tygodniach  po
wprowadzeniu nowych przepisów (18-31 maja)  liczba ta  zmalała  o  18.  Liczba osób rannych w
wypadkach, w analogicznym okresie, spadła o 265.

Nowe przepisy wprowadziły także surowe i nieuchronne kary finansowe dla pijanych kierowców,
które jak się okazało spełniają swoją rolę. Coraz mniej osób decyduje się na jazdę „pod wpływem”. W
okresie  4-17  maja,  czyli  przed  wejściem w życie  nowej  ustawy,  policjanci  zatrzymali  aż  5108
kierowców „na podwójnym gazie”, a od 18 do 31 maja ich liczba spadła do 3991.

Do tej pory policja zatrzymała 1217 praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej
niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Od 18 maja prawo jazdy można stracić także za przewożenie
zbyt dużej liczby pasażerów – do tej pory policja odnotowała 14 takich osób.

Maj na drogach

Miniony  miesiąc  okazał  się  być  bezpieczniejszym  niż  rok  temu.  Policjanci  odnotowali  2529
wypadków, czyli mniej o 495 niż w maju 2014 r. Spadła także liczba zabitych w wypadkach – o 178,
oraz rannych – o 702.

Stała tendencja, czyli bezpieczeństwo na naszych drogach poprawia się

Przeanalizowaliśmy także statystyki bezpieczeństwa na drogach od początku roku. Od stycznia do
maja 2015 doszło do 11 812 wypadków. W tym samym okresie ubiegłego roku doszło do 12 648 tego
rodzaju zdarzeń. Liczba zabitych spadła o 103, a rannych o 1280.

Coraz rzadziej dochodzi także do wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. Od początku



roku nietrzeźwi doprowadzili do 550 wypadków, czyli o 113 mniej niż w analogicznym czasie roku
ubiegłego. Liczba zabitych w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców zmniejszyła się
o prawie 50 proc. 
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