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Strona główna

Kontrola prędkości - sprawdź
efekty

Przegląd techniczny na odległość
Dodano:  24/02/14

21 lutego inspektorzy z kłodzkiego oddziału Dolnośląskiego WITD w okolicach Nowej Rudy zatrzymali do kontroli ciągnik
siodłowy wraz z naczepą, przewożący 24 tony odpadów. Zatrzymania dokonano ze względu na wysypujący się z naczepy
na jezdnię ładunek. W toku podjętych czynności przeprowadzono szczegółową kontrolę stanu technicznego obu pojazdów
i stwierdzono liczne i bardzo poważne usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego w tym: popękaną ramę
główną naczepy, popękane tarcze hamulcowe w ciągniku, brak hamowania lewych kół tylnej osi ciągnika siodłowego,
wycieki oleju z jednostki napędowej, niesprawne i nieprzepisowe oświetlenie i wiele innych.
Jednocześnie ustalono, że zatrzymany zespół pojazdów przechodził kilka dni przed kontrolą drogową badanie techniczne
na jednej z Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie oba pojazdy uzyskały dopuszczenie do ruchu. W związku z
zaistniałą sytuacją wykonano szereg czynności wyjaśniających, dzięki którym ujawniono prawdziwy przebieg „badania
technicznego”. W rzeczywistości badanie takie nie miało miejsca, a samochód i naczepa w dniu badania nie opuściły
nawet miejsca ich garażowania. Pracownik przewoźnika „załatwił” wpis do dowodów rejestracyjnych dzięki pomocy
nieuczciwego diagnosty, który poświadczył nieprawdę nadużywając swoich uprawnień. Niesprawny zespół pojazdów
został zatrzymany na parkingu strzeżonym do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Patronat GITD nad kampanią Bezpieczny przejazd
– „Zatrzymaj się i żyj!"

Elektroniczne pobieranie opłaty drogowej na
Węgrzech

Oceń Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego 2013-2020

Przepisy dotyczące przewozów na terenie Niemiec
wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 2,8 t do 3,5 t.

Lokalizacje 300 nowych fotoradarów

Lokalizacja siedziby Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Polecane wiadomości

Ważne odnośniki

Krajowy system poboru opłat
elektronicznych

Biuro ds. Transportu
Międzynarodowego
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Zgłaszanie problemów za granicą

Współpraca międzynarodowa
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