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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE POLICJA STANOWA ARESZTOWAŁA 
207 OSÓB ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU W WEEKEND ŚWIĘTA 

KOLUMBA  
  

Policjanci wystawili prawie 18 000 mandatów podczas kampanii, w tym ponad 
7300 za przekroczenie prędkości  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że policja stanu Nowy Jork wystawiła 17 797 
mandatów i aresztowała 207 osób za jazdę pod wpływem alkoholu podczas specjalnej 
akcji egzekwowania przepisów ruchu drogowego w weekend Dnia Kolumba. Akcja, 
która była skierowana przeciwko kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość i 
kierowcom znajdującym się pod wpływem alkoholu, rozpoczęła się w czwartek, 7 
października i trwała do wtorku, 12 października. W całym stanie, organy ścigania 
wystawiły w sumie 38 255 mandatów w czasie trwania akacji, w tym 828 za jazdę pod 
wpływem alkoholu i 10 593 za przekroczenie dozwolonej prędkości.  
  
„Tragediom spowodowanym przez nadmierną prędkość i jazdę pod wpływem alkoholu 
można w pełni zapobiec, jeśli wszyscy zaangażujemy się w sprawienie, aby 
bezpieczeństwo było naszym priorytetem, kiedy jesteśmy za kierownicą”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Nigdy nie będziemy tolerować nietrzeźwych kierowców, którzy 
narażają innych na niebezpieczeństwo”.  
  
Nadinspektor policji stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Wyniki tej kampanii 
pokazują, że zbyt wiele osób naraża swoje życie i życie innych na niebezpieczeństwo 
poprzez złe wybory, których dokonują podczas prowadzenia pojazdu. Nasi 
funkcjonariusze będą nadal ścigać lekkomyślnych i nietrzeźwych kierowców, starając 
się utrzymać bezpieczeństwo na naszych drogach dla wszystkich ich użytkowników”.  
  
Podczas specjalnej akcji wzmożonych kontroli policyjnych, która została sfinansowana 
przez Gubernatorską Komisję ds. Bezpieczeństwa Drogowego (Governor's Traffic 
Safety Committee, GTSC), policja stanu Nowy Jork zwiększyła liczbę patroli i 
zorganizowała punkty kontroli trzeźwości w celu identyfikacji i aresztowania 
nietrzeźwych kierowców.  
  
Policjanci aresztowali 207 osób za jazdę pod wpływem alkoholu i zbadali 1031 
wypadków samochodowych, w tym jeden wypadek śmiertelny i 159 wypadków z 
obrażeniami ciała.  



 

 

  
W ramach prowadzonej akcji, funkcjonariusze policji zwracali również uwagę na jazdę 
z nadmierną prędkością, oraz kierowców, którzy nie zachowywali uwagi podczas jazdy 
lub zachowywali się w agresywny sposób na drodze.  
  
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich wystawionych mandatów.  
  
Przekroczenie prędkości          7389  
Nieuwaga podczas prowadzenia pojazdu     410  
Naruszenie obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa     707  
Utrudnianie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu       143  
  
W ramach prowadzonej akcji, policja użyła zarówno oznakowanych radiowozów, jak 
również nieoznakowanych pojazdów służbowych (CITE) w celu łatwiejszej identyfikacji 
kierowców łamiących prawo. Nieoznakowane pojazdy umożliwiają policji lepszą 
kontrolę naruszeń przepisów ruchu drogowego. Pojazdy te wtapiają się w codzienny 
ruch uliczny, ale po włączeniu świateł sygnalizacyjnych są rozpoznawalne jako pojazdy 
uprzywilejowane.  
  
Wyniki akcji policyjnej w Dniu Kolumba w poszczególnych jednostkach:  
  

Oddział  Region  

Liczba 
zatrzymań za 
prowadzenie 
pojazdu pod 
wpływem 
substancji 
odurzających  
(liczba osób)  

Prędkość  

Nieuwaga 
podczas 
prowadzenia 
pojazdu  

Niestosowanie 
systemów 
przytrzymujących 
dziecko /   
Niestosowanie 
pasów 
bezpieczeństwa  

Utrudnienie 
przejazdu 
pojazdowi 
uprzywilejowanemu  

Liczba 
mandatów  
(w tym inne 
wykroczenia)  

A  
Western 
NY  

19  672  22  75  2  1,553  

B  
North 
Country  

11  279  15  28  11  1,032  

C  
Southern 
Tier  

3  471  6  33  13  971  

D  
Central 
NY  

11  697  60  55  17  1,819  

E  
Finger 
Lakes  

21  650  27  166  9  2,005  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

52  965  58  92  18  2,069  

G  
Capital 
Region  

18  1,039  46  48  19  2,077  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

37  883  35  32  16  1,665  

L  
Long 
Island  

17  388  57  42  2  1,191  

NYC  
New 
York City  

2  202  28  37  2  1,060  



 

 

T  
NYS 
Thruway  

16  1,143  56  99  34  2,355  

  OGÓŁEM  207  7,389  410  707  143  17,797  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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