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NIEBEZPIECZNE HOLOWANIE NA AUTOSTRADZIE
Policjanci zatrzymali na autostradzie A1 kierującego busem, który wbrew przepisom i przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych holował innego busa. Dodatkowo sam poruszał się
bez włączonych świateł mijania. Zarówno holujący jaki i holowany zostali ukarani mandatami
karnymi.
24 grudnia 2021 roku o godz. 8:35 funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
patrolując autostradę A1 zauważyli pojazd jadący bez włączonych świateł mijania, którego kierujący poruszał się
jednocześnie dwoma pasami ruchu. Warunki atmosferyczne tego dnia były niekorzystne, sypał śnieg a jezdnia była
śliska. Na widok radiowozu kierujący citroenem jumperem holujący drugie auto dostawcze gwałtownie zwolnił.
Mundurowi zareagowali na tak nieodpowiedzialne zachowanie i zatrzymali auto w najbliższym Punkcie Poboru Opłat w
Strykowie. 36-letni kierowca citroena zapytany o powód swojego postępowania tłumaczył, że otrzymał telefon od
swojego pracownika, który „utknął” na autostradzie i nie mógł uruchomić swojego auta. Z uwagi na fakt, że ﬁrma
musiała pilnie dostarczyć przewożone paczki do paczkomatów, 36-latek postanowił pomóc pracownikowi i odholować
auto do Łodzi. Problemy pojawiły się, gdy 32-letni kierujący holowanym pojazdem poproszony o podanie swoich
danych, najpierw podał fałszywe, a następnie stanowczo twierdził, że dokumenty zgubił, a dane które podaje są
prawidłowe. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy zauważył wystający z tylnej kieszeni spodni mężczyzny
paszport. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się dlaczego 32-latek chciał ukryć swoje dane.
Mężczyzna wsiadł za kierownicę mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę po alkoholu.
Nie był to pierwszy raz, kiedy nie stosował się do sądowego zakazu. Twierdził, że nie poinformował o tym pracodawcy
ponieważ nie chciał stracić pracy. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami po 500 złotych każdy. 36-latek za
holowanie pojazdu na autostradzie, natomiast 32-latek za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy. Jednocześnie
mundurowi sporządzili dokumentację w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa złamania sądowego zakazu.
Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5.
Policjanci przypominają:
Przepis art. 31ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym stanowi wprost, że zabrania się holowania na
autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub
miejsca obsługi podróżnych. Oznacza to, że tradycyjne holowanie wykonywane przez dwóch kierowców bez
odpowiednich uprawnień (niebędących kierowcami pojazdów przeznaczonych do holowania) jest niedopuszczalne. Co w
takim razie w sytuacji gdy przydarzy nam się awaria samochodu? Oto kilka prostych zasad:
Zjedź, jeśli to możliwe na pas awaryjny.
Włącz światła awaryjne (ewentualnie mijania jeśli pojazd jest w nie wyposażony).
Przed wyjściem z pojazdu upewnij się w lusterkach, że możesz bezpiecznie z niego wyjść.
Nałóż kamizelkę odblaskową i umieść trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem, odpowiednio do
miejsca jego unieruchomienia.
Zejdź z jezdni i na poboczu, najlepiej za barierkami oczekuj na pomoc, ogranicz do niezbędnego minimum
czynności przy unieruchomionym pojeździe.
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