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Spada liczba wypadków, ofiar oraz rannych na polskich
drogach

Mija 31 dni 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,  nowe  przepisy  pozytywnie  wpływają  na  poprawę
bezpieczeństwa na naszych drogach. Od 18 maja  do 17 czerwca liczba wypadków spadła o 65 w
porównaniu z 31-dniowym okresem poprzedzającym wprowadzenie nowych regulacji. Odnotowano
także mniej ofiar śmiertelnych oraz rannych w wypadkach.

Od 18 maja do 17 czerwca na polskich drogach zginęło 189 osób. W okresie od 17 kwietnia do 17
maja liczba ofiar to 208. Odnotowano także spadek liczby rannych w wypadkach drogowych.

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 od 17 kwietnia do 17 maja, czyli przed wejściem w życie nowej ustawy, policjanci zatrzymali
11  144  kierowców  „na  podwójnym  gazie”,  a  w  pierwszych  31-dniach  obowiązywania  nowych
przepisów ich liczba spadła do 10 341.

Coraz  rzadziej  dochodzi  także  do  wypadków  drogowych  spowodowanych  przez  nietrzeźwych
kierujących. Od 18 maja do 17 czerwca pijani kierowcy spowodowali ich 104 czyli o 29 mniej niż od
17  kwietnia  do  17  maja.  Odnotowano  także  mniej  ofiar  oraz  osób  rannych  w  wypadkach
spowodowanych przez pijanych kierowców.

Do tej pory policja zatrzymała 2392 praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej
niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Najwięcej w województwach mazowieckim, wielkopolskim
oraz podkarpackim. Od 18 maja prawo jazdy można stracić także za przewożenie zbyt dużej liczby
pasażerów – do tej pory policja odnotowała 30 takich osób (najwięcej w województwie dolnośląskim).
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