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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „PIESZY” W KUJAWSKOPOMORSKIEM
Data publikacji 24.11.2016

Przez trzy dni, od poniedziałku do środy, kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili działania
pod kryptonimem „Pieszy”. W godzinach 6:00-22:00 trwały policyjne kontrole. Najwięcej
wykroczeń popełniły osoby przechodzące przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
Przez trzy dni, od poniedziałku do środy, kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili działania pod kryptonimem
„Pieszy”. W godzinach 6:00-22:00 trwały policyjne kontrole. Najwięcej wykroczeń popełniły osoby przechodzące przez
jezdnię w miejscu niedozwolonym.
Akcje takie jak ta mają na celu ograniczenie zdarzeń na drodze zwłaszcza tych, których ﬁnałem jest śmierć człowieka,
ale również ujawnianie i reagowanie na wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przede wszystkim przez pieszych.
Największą uwagę policjanci zwracali na:
sposób poruszania się pieszych po drogach, gdzie nie ma wydzielonych chodników,
stosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni,
noszenie, poza obszarem zabudowanym, elementów odblaskowych.
Do 15 listopada 2016r. terenie kujawsko-pomorskiego doszło do 217 wypadków, w których zginęło 30 pieszych, a 199
pieszych zostało rannych.
Jak wynika z analiz policjantów ruchu drogowego, do 15 listopada 2016r. piesi byli sprawcami 63 wypadków, w których
zginęło 17 osób, a 46 zostało rannych.
W działaniach pod kryptonimem „Pieszy” udział wzięło ponad 700 policjantów ruchu drogowego naszego województwa.
Funkcjonariusze ujawnili ponad 1000 wykroczeń popełnionych przez pieszych.
Najwięcej było przejść przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, bo aż 703. Za wykroczenie to można zostać ukaranym
mandatem w wysokości 100 złotych.
Sporo było wykroczeń polegających na poruszaniu się niewłaściwą stroną jedni, bo ponad 100, niestosowaniu się do
sygnalizacji świetlnej - 56. Policjanci zauważyli ponad 70 osób, które poza terenem zabudowanym, po zmroku, nie
miały żadnego odblaskowego elementu.
W trakcie działań funkcjonariusze ukarali mandatami 387 osób, a 631 pouczyli. W 7 przypadkach zostaną skierowane

wnioski o ukaranie do sądu.
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