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Wiedzą, że jest niesprawne, ale z jego naprawą zwlekają w nieskończoność. Kłopoty zaczynają się, gdy stwarzające
zagrożenie na drodze auto zatrzymuje drogówka. Chorzowska policja przeprowadziła dziś akcję pod
kryptonimem "Diagnosta". Kontrolowano głównie te samochody, które wyjeżdżały bezpośrednio ze stacji
diagnostycznych. Wiele dowodów rejestracyjnych odebrano. Posypały się też mandaty.
Właściciele wielu samochodów sygnał - naprawa konieczna - odebrało już
dawno. Niestety wciąż zbyt wielu macha na to ręką. Prawo jazdy, dowód osobisty
i dokumenty samochodu. Zestaw podstawowy, ale jak się okazuje często
niewystarczający, by móc poruszać się po drodze. Z ważnym przeglądem
technicznym, mimo że stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. - Miesiąc
temu go kupiłem, zresztą tam jest w papierach. Nie oglądałem go, to jest auto do
pracy. Trudno, żebym latał koło niego, zwłaszcza że taka pogoda jest - mówi
fot. TVS

+ Zobacz więcej zdjęć (5)

kierowca citroena.
- Kolega zatrzymał dowód rejestracyjny, ponieważ są to usterki kwalifikujące do
zatrzymania dowodu rejestracyjnego i wystawił panu kierującemu mandat
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samochodu w należytym porządku. - Dowody rejestracyjne są dosyć często
zabierane, praktycznie każdego dnia taki dowód ląduje u nas w komendzie stwierdza asp. Justyna Dziedzic, Komenda Miejska Policji w Chorzowie. Akcja

chorzowskiej drogówki była jednak wyjątkowa. Bo do kontroli zatrzymywano przede wszystkim samochody, które
wyjeżdżały bezpośrednio ze stacji kontroli pojazdów. I choć po serii specjalistycznych badań z takich miejsc powinny
wyjechać w nienagannym stanie, są tacy, którzy w dowodzie rejestracyjnym nawet niesprawnym autom za pieniądze
postawią pieczęć. Kategoryczny stop takim praktykom mówi Stanisław Nowak, który od lat prowadzi stację kontroli
pojazdów w Katowicach. - Pewien pan mi powiedział, że można komuś zrobić dobrze, ale kręci się bicz na siebie. Nie
warto.
Jego zdaniem warto za to przynajmniej raz na rok odwiedzić mechanika, choćby po to, by upewnić się, że wszystko gra. Czasami jest tak, że dojedzie do stacji i te hamulce są sprawne. Nagle podczas przeglądu wybucha po prostu przewód
hamulcowy i nagle hamulców nie ma - opowiada Piotr Sadowski, mechanik.
Ci, którzy nie mają zahamowań przed korzystaniem z niesprawnych aut, często słono za to płacą. Gorzej, gdy cena jest
znacznie wyższa niż wysokość mandatu.
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A kto sprawdza policyjne radiowozy ? I czy sa one tak bardzo sprawne ? Co do tylniej wycieraczki : z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
jednoznacznie mówi tylko i wyłącznie o przedniej wycieraczce, o tylne wogóle się nie mówi i nie ma obowiązku
wyposażania w nią pojazdu § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: ..... 3) w samoczynne wycieraczki
przedniej szyby w liczbie zapewniającej odpowiednie pole widzenia kierowcy oraz w urządzenie do zmywania tej
szyby; przepisu nie stosuje się do: a) pojazdu wyposażonego w przednią szybę o takich wymiarach i kształcie, że
kierowca bez zmiany normalnej pozycji może obserwować drogę nie poprzez tę szybę, b) w zakresie wyposażenia
w urządzenie do zmywania przedniej szyby - samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed
dniem 1 lipca 1971 r., a pozostałych pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 lipca 1972 r
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Jakim prawem Policjanci zatrzymali dowód za brak tylnej wycieraczki? Jaki przepis wymaga jej posiadania?
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Hej @jo - chyba za dziko jeździsz ;-) Masz rację - drogi (szczególnie te lokalne... nic nie mówiąc o płatnym odcinku
do Krakowa) są w fatalnym stanie. Normalnie powinno się wnieść pozew do sądu przeciwko właścicielowi: miasto
lub ta cała "metalica" :-) Może tak akcja zbiorowa?
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Niech policja zajmie się tymi kierowcami, którzy nagminnie łamią zakaz nakazu skrętu w prawo jadąc prosto na ulicy
Katowickiej.

~cezar104 (91.123.220*) | odpowiedział 2 tygodni temu
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Zgadza się niech Policja zajmie się kierowcami łamiącymi przepisy ruchu drogowego a mianowicie na
ul.Katowickiej w Chorzowie jadąc od strony Bytomia (skrzyżowanie z ul.3 maja)mamy na prawym pasie
strzałki do jazdy na wprost i do skrętu w prawo tylko że do jazdy na wprost z tego pasą są uprawnione tylko
Busy a kierowcy nagminnie łamią ten przepis i jadą z tego pasa na wprost
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Wymieniłeś na jakiś syf i się dziwisz, jakoś nowe auta robią 150 tyś km i wahacze się jeszcze trzymają
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Ja wymieniałem wahacze 5 ms-temu nowe, w sprawdzonej stacji po 3ms były znowu do roboty... TAKIE MAMY
ZAJEBISTE DROGI!
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