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ZGŁOŚ AUTOBUS DO KONTROLI
Data publikacji 22.06.2018
Okres letni to czas wzmożonych wyjazdów dzieci i młodzieży. Zatem mając na względzie potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa podczas przejazdów na zorganizowane formy wypoczynku, mazowiecka Policja
informuje o możliwość zgłoszenia do kontroli autobusu przewożącego dzieci i młodzież. Kontrole będą
przeprowadzane przez policjantów po uprzednim zgłoszeniu dokonanym telefonicznie. Sposób
„zamawiania” kontroli opisano poniżej.

ZANIM ZGŁOSISZ AUTOBUS DO KONTROLI
W trosce o bezpieczeństwo osób wybierających się na wypoczynek autobusami apelujemy do organizatorów wyjazdów,
aby zobowiązali przedsiębiorców wykonujących przewóz do wykonywania cząstkowego badania technicznego sprawności
układu hamulcowego oraz układu kierowniczego autobusu. Tylko stacja diagnostyczna dysponuje odpowiednimi
urządzeniami do kompleksowych i dokładnych badań stanu technicznego pojazdów. Badanie takie winno być wykonane
w okresie maksymalnie na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Potwierdzenie przeprowadzonego badania
kierowca winien posiadać podczas wykonywania przewozu oraz kontroli autobusu.
Posiadanie potwierdzenia przeprowadzenia badań cząstkowych pozwoli skrócić czas kontroli dokonywanej przez Policję
do niezbędnego minimum.
SPOSÓB ZGŁOSZENIA KONTROLI NA POLICJĘ
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Po skontaktowaniu się dyżurnym uzyskacie Państwo informacje, co do sposobu
dalszego postępowania w konkretnej jednostce Policji. Aktualne numery kontaktowe do właściwej miejscowo jednostki
Policji można uzyskać za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.
Po kliknięciu na link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową Komendy Głównej Policji, z której można
pobrać aplikację oraz uzyskać szczegółowe informacje na jej temat.

Numery kontaktowe do jednostek można uzyskać również po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej hasła „komenda
policji w…..” i dopisaniu miejscowości - powiatu z ternu, którego będzie wyjeżdżał autobus np.: jeżeli wyjazd odbędzie
się z miejscowości położonej na terenie powiatu grójeckiego w wyszukiwarce należy wpisać hasło „komenda policji w
Grójcu”, a w wynikach wyszukiwania uzyskamy dane kontaktowe do poszukiwanej jednostki.
Zaleca się, aby zgłoszenie kontroli autobusu dokonać, co najmniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem.
Zgłoszenie winno zawierać:
dane osoby zgłaszającej,
dane organizatora i przewoźnika,
numer telefonu kontaktowego,
datę wyjazdu,
miejsce i godzinę wyjazdu,
numer rejestracyjny autokaru.
Zgłoszony do kontroli autobus winien zostać podstawiony w wyznaczonym miejscu minimum 40 minut przed
planowanym wyjazdem, za względu na czas niezbędny na wykonanie czynności kontrolnych.
Kontrole autobusów odbywać się będą w wyznaczonych punktach - po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem
wyjazdu, a w innym miejscu wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i po uzgodnieniu z właściwą
jednostką Policji.
Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu podróżujących i wymagające natychmiastowej interwencji Policji
należy zgłaszać pod numery alarmowe 997 lub 112.
SAM TEŻ MOŻESZ SPRAWDZIĆ AUTOBUS
Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło serwis „BEZPIECZNY AUTOBUS”, w którym każdy,
dysponując jedynie numerem rejestracyjnym pojazdu, może samodzielnie sprawdzić podstawowe dane na temat
autobusu lub autokaru,
a w tym:

czy posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,
czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Usługa jest bezpłatna, po kliknięciu na poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową serwisu
„BEZPIECZNY AUTOBUS”.
Informujemy też, że istnieje możliwość skontrolowania wyjeżdżających autobusów przez inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego. Po kliknięciu na poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie zamieszczone są dane kontaktowe.

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOBUSÓW
w woj. mazowieckim – obszar KWP zs. w Radomiu
Jednostka

Miejsce kontroli

KPP Białobrzegi

Białobrzegi, parking przy Zespole Opieki Zdrowotnej ul. Spacerowa;

KPP Ciechanów

Ciechanów, parking przed Krytą Pływalnią, ul. 17 Stycznia 60 B;

KPP Garwolin

Garwolin, plac przy kościele przy ul. II Armii Wojska Polskiego;

KPP Gostynin

Parking przy Centrum Kultury w Gostyninie ul. 18-go stycznia oraz parking Dworca
Autobusowego w Gostyninie, ul. Zamkowa 17;

KPP Grójec

Grójec - rejon dworca PKS; parking przy KPP w Grójcu ul. Brzozowa 108;
Warka - parking przy Komisariacie Policji, parking przy Gimnazjum;
Mogielnica - Plac Poświętne, parking w rejonie PSP nr 1;
Nowe Miasto - rejon Dworca PKS ul. Warszawska;
Błędów - parking przy Kościele, ul. Sadurkowska;
Belsk Duży - parking przy Zespołu Szkół;
Jasieniec - parking przy Urzędzie Gminy;

KPP Kozienice

Kozienice-zajezdnia autobusowa przystanków pracowniczych „ENEA WYTWARZANIE” przy
ul. Żeromskiego w Kozienicach;

KPP Lipsko

Maruszów - zatoczka autobusowa (droga krajowa 79 - 143,4 km);
Ciepielów- Stacja Paliw Lenard (droga Krajowa 79 - 121,7 km);

KPP Łosice

Łosice - parking, ul. Kolejowa 6;

KPP Maków Maz.

Maków Maz. - teren stacji paliw BP przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 4;

KPP Mława

Mława - ul. Kopernika (parkingi samochodowe przy Al. Marszałkowskiej), Strzegowo ul. Plac
Wolności (przystanek autobusowy);

KMP Ostrołęka

Ostrołęka- parking przed marketem Lidl, ul. Witosa;

KPP Ostrów Maz.

Ostrów Maz - ul. Trebickiego i ul. Plac Wolności; Zawisty Nadburzne ul. Nurska;

KMP Płock

Płock - ul. Norbertańska, Plac Celebryty Papieskiej 1;

KPP Płońsk

Płońsk - parking przy ul. Mazowieckiej 6, parking przy KPP w Płońsku, ul. Popiełuszki;

KPP Przasnysz

Przasnysz - zajezdnia autobusowa ul. Leszno 1, rejon starej bazy PKS
ul. Szosa Ciechanowska 4,
Bogate - przystanek autobusowy w rejonie szkoły podstawowej;

KPP Przysucha

Przysucha - Al. Jana Pawła II (parking przy Starostwie),
Pl. 3-go Maja (parking przy KPP Przysucha).;

KPP Pułtusk

Pułtusk - parking przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji, ul. Rynek 23;

KMP Radom

Radom – parking przy ul. Mierzejewskiego (przed budynkiem UTH;

KMP Siedlce

Siedlce - parking ul. Wiszniewskiego 4 (Nowe Kino Siedlce)

KPP Sierpc

brak stałych miejsc kontroli, kontrole autobusów odbywają się na zasadzie uzgodnień
telefonicznych z dyżurnym KPP;

KPP Sochaczew

Sochaczew - parking na przeciwko klubu MKS „Orkan”, ul. Warszawska 67;

KPP Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski - Skwer Najświętszej Marii Panny (parking przy Kościele konkatedralnym),
parking przy Sokołowskim Ośrodku Kultury, parking przy basenie, Sokołów Podlaski, ul.
Skłodowskiej – Curie;

KPP Szydłowiec

Szydłowiec - zajazd autobusowy przy Pomniku Józefa Piłsudskiego,
ul. Kościuszki, parking usytuowany przy Parku Niepodległości;

KPP Węgrów

Węgrów – parking, ul. Przemysłowa;
Łochów - parking przy stacji PKP ul. Aleja Łochowska;

KPP Wyszków

Wyszków - parking przy Komendzie Powiatowej Policji, ul. Strażacka;

KPP Zwoleń

Zwoleń - parking za Kościołem, ul. Wyszyńskiego;
Sycyna - parking w przy drodze krajowej 79;

KPP Żuromin

Żuromin - parking przy stacji paliw Lotos;
Bieżuń - zatoka do kontroli samochodów ciężarowych przy trasie W-541, ul. Mławska

KPP Żyrardów

Żyrardów - ul. Nowy Świat k/supermarketu LIDL.

CHROŃ ŻYCIE NA MAZOWIECKICH DROGACH!

