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PRZEŁADOWANY ZŁOM
W dniu 11 lipca inspektorzy z pilskiego oddziału WITD Poznaniu pełniąc obowiązki służbowe na

drodze krajowej nr 10 zauważyli zbliżający się do punktu kontrolnego pojazd dostawczy do 3,5 tony,

który był widocznie przechylony na prawą stronę. Inspektorzy nabrali podejrzeń, że przechył pojazdu

może być spowodowany przeładowaniem, nieprawidłowo rozmieszczonym ładunkiem lub złym
stanem technicznym pojazdu.

Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli podejrzenia inspektorów potwierdziły się. W wyniku ważenia
ustalono, że rzeczywista masa całkowita pojazdu wraz z ładunkiem wyniosła 4250 kg, co stanowiło
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przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 750 kg. Ponadto pojazd był w złym stanie

technicznym. Stwierdzono wycieki oleju, które spływały po silniku częściowo do plastikowej butelki a

częściowo na drogę, uszkodzony drążek skrętny zawieszenia przedniego z prawej strony powodujący
znaczny przechył pojazdu na prawą stronę, luzy w układzie kierowniczym, skorodowane i odkształcone

elementy nadwozia, urwany stabilizator zawieszenia tylnego, braki w oświetleniu.

Pojazd przeszedł pozytywne badanie techniczne w dniu 26 czerwca 2014 roku na stacji diagnostycznej
w Gnieźnie. Ze względu na stwarzane przez pojazd zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, pojazd
usunięto z drogi na koszt właściciela na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00
Kielce

41 362-54-00

Lublin

81 740-69-73

Gdańsk 58 524-12-80

Kierowcę ukarano mandatem karnym za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej i fatalny stan
techniczny pojazdu.
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Udzielanie informacji
w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21
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