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WITD: Ważenie pojazdów w Trójmieście i
okolicach

2014-09-06, czytana 1274 razy

W dniu 4 września br., zespół WITD w Gdańsku prowadził działania z
wykorzystaniem wag preselekcyjnych zainstalowanych w ciągu DK S7, na DK S6
obwodnica Trójmiasta oraz drogach dojazdowych.
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 Galeria zdjęć

PRZECZYTAJ TEŻ:

WITD: Pechowe 13 ton

WITD: Działania nocne

WITD: "Na magnesie" podczas zakazu

WITD: "Nagle nad morzem"

WITD: Nieuczciwej konkurencji ciąg dalszy

Wskazania alarmowe systemu wag dotyczące przekroczeń dopuszczalnych mas całkowitych

pojazdów, zespół kontrolny weryfikował w toku statycznego ważenia pojazdów przy pomocy

wag przenośnych do pomiarów statycznych na MOP Koszwały przy drodze krajowej S7 oraz na

drodze wojewódzkiej nr 501 w Gdańsku ul. Armii Krajowej. Zatrzymano i zważono 16

pojazdów o dmc do 3,5 tony.

W 14 przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnej

ładowności, kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4000zł i zakazano

dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru przewożonego ładunku. W przypadku trzech

pojazdów zatrzymano dowody rejestracyjne, dwa za zły stan techniczny pojazdu, a w jednym

przypadku powodem była niezgodność dotycząca masy własnej pojazdu. Rzeczywista masa

własna pojazdu okazał się wyższa niż wskazywał wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Kierowcy, którzy przeładowali nadmiar przewożonego ładunku na inne pojazdy zostali po

ważeniu weryfikacyjnym dopuszczeni ponownie do ruchu.
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PREZENTACJA FIRMY

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI >

. Utrudnienia na Białorusi

. Pożar na DK nr 92 w Swadzimiu

. Z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do Brukseli

. "Szczyty kosztują"

. 88 godzin kursu dla nietrzeźwych kierowców

. Zderzenie ciężarówki z osobówką

. Złodzieje paliwa zatrzymani

. WITD: Przewóz żywności pod ADR

. Nowa stacja pojazdów ciężarowych Mercedes-Benz

. Śmiertelny wypadek na A4
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Forum:  Dyskusja w wątku - Łączyńscy Gniezno co o nich
powiecie?
4 minut temu

Forum:  Dyskusja w wątku - Przewoźnicy Padają Spedycje
oszukują
5 minut temu
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Wasze komentarze (7) >

~???
(2014-09-06 21:01:33)

przez takie kontrole i pozniej publikacje w mediach wrecz zachecaja do lamania
prawa, 4000:14=285zl mysle ze ta kara nie zabolala zadnego z tych kierujacych

~kierowca
(2014-09-07 10:15:21)

nowy kierowco: skoro tak zależy ci na przestrzeganiu prawa, to mam propozycje,
kup sobie maszyne do podrozy w czasie i przenis się do Zwiazku Sowieckiego do
lat 30tych za Stalina. To według twojego sposobu myslenia był normalny kraj...

~Uczciwy przewoźnik
(2014-09-07 11:14:34)

Dziękuje Panom inspektorą, proszę o codzienne kontrole w tych miejscach.

Zobacz więcej >

Twój adres IP:  212.180.206.66 = 212.180.206.66

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum.
Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z
tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom
Państwa w przypadku naruszenia prawa.

Forum:  Dyskusja w wątku - WITD: Przerażający stan
techniczny
12 minut temu

Praca:  Dodano ofertę - Kierowca w transporcie krajowym
13 minut temu

Forum:  Dyskusja w wątku - Przygarnie ktoś kobietę na
podwójną z pd PL?
15 minut temu

Praca:  Nowa oferta w dziale pracy kierowców
16 minut temu

Aktualności Partnerzy Redakcja Reklama Prywatność v.2014.06-rev.7

C 2014 Novemedia Ltd, all  rights reserved. etransport.pl logotype is registered trademark of Novemedia Ltd

2

http://etransport.pl/forum151647.html
http://etransport.pl/forum151810.0.html
http://etransport.pl/forum151810.0.html
http://etransport.pl/praca.inne.83875.html
http://etransport.pl/forum151728.0.html
http://etransport.pl/forum151728.0.html
http://etransport.pl/praca.kierowca.145476.html
http://etransport.pl/praca.kierowca.145476.html
http://novemedia.co.uk/
http://etransport.pl/aktualnosci
http://etransport.pl/partnerzy
http://etransport.pl/redakcja
http://etransport.pl/reklama.html
http://etransport.pl/prywatnosc
http://www.stat24.com/

	etransport.pl
	etransport.pl - WITD: Ważenie pojazdów w Trójmieście i okolicach


	VzY2llX2lfb2tvbGljYWNoLmh0bWwA: 
	input2: 

	IwMD9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElENAA=: 
	form0: 
	lsd: AVoqCjwW
	href: http://etransport.pl/wiadomosc,32976,witd_wazenie_pojazdow_w_trojmiescie_i_okolicach.html
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://etransport.pl/wiadomosc,32976,witd_wazenie_pojazdow_w_trojmiescie_i_okolicach.html
	r_ts: 1410344544
	ref: 
	xfbml: 
	button0: 
	lsd_(1): AVoqCjwW
	href_(1): http://etransport.pl/wiadomosc,32976,witd_wazenie_pojazdow_w_trojmiescie_i_okolicach.html
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://etransport.pl/wiadomosc,32976,witd_wazenie_pojazdow_w_trojmiescie_i_okolicach.html
	r_ts_(1): 1410344544
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 




