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Transport drogowy

Dzień jak co dzień i kontrola jak kontrola. Czy aby
na pewno? Po tym nic już chyba nie zaskoczy
inspektorów Śląskiego Inspektoratu Transportu
Drogowego…

Nowości na rynku
Inny punkt widzenia
Uwaga na drodze

9 czerwca 2015 r. na drodze wojewódzkiej nr 919 w
miejscowości Rudy inspektorzy ze Śląskiego
Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do
kontroli ciągnik siodłowy wraz z naczepą, którymi
polski przewoźnik wykonywał transport drogowy
elementów betonowych.

System Cargo.pl
Transport lądowy, morski i
lotniczy
Czas na przerwę
Korki, remonty, ograniczenia

Szukaj

W wyniku kontroli masy i nacisków osi inspektorzy
stwierdzili, że pojazd jest nienormatywny, a kierowca nie okazał wymaganego zezwolenia. Okazał
natomiast dwa dowody rejestracyjne – ciągnika siodłowego i naczepy. W wyniku porównania numeru
VIN wpisanego w okazanym dokumencie naczepy oraz numeru umieszczonego na jej tabliczce
znamionowej, inspektorzy stwierdzili, że okazany do kontroli dowód rejestracyjny dotyczy z innej
naczepy.
Wezwani na miejsce kontroli policjanci ustalili, że ostatnie badanie techniczne kontrolowana naczepa
przeszła 3 kwietnia … 2002 r. czyli przeszło 13 lat temu! Kolejne badanie tego pojazdu było
wymagane do 07.03.2003 r. Ponadto polisa OC naczepy straciła ważność w 2008 r., co oznacza, że
wykonywano nią przewozy bez ważnych badań technicznych przez ponad 12 lat, a bez
obowiązkowego ubezpieczenia OC przez 7 lat. Naczepa została usunięta z drogi na wyznaczony
parking strzeżony. Kierowcę ukarano mandatami na kwotę 200 zł. Z uwagi na przekroczenie
dopuszczalnych parametrów pojazdu, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
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Rosja nie zniesie embarga

Koniec opłaty recyklingowej

Unijne sankcje wobec Rosji zostały przedłużone
do stycznia przyszłego roku. Rosja zastosuje zaś
„zasadę wzajemności” w kontaktach z Unią
Europejską. W odpowiedzi na sankcje zapowiada,
że zachowa embargo – głównie na produkty
spożywcze.

Kończymy z opłatą recyklingową przy
sprowadzaniu samochodu z zagranicy. Zakłada to
nowela o recyklingu pojazdów podpisana przez
prezydenta Komorowskiego. Nowe przepisy
zobowiązują dealerów samochodowych i
właścicieli komisów do zbiórki pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
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