Kontrolę należy zgłosić możliwie jak najwcześniej, kiedy
tylko zostanie ustalony termin wyjazdu
Policji należy dokładnie podać miejsce, datę i godzinę umówionej kontroli oraz cel wyjazdu

Okres wakacji, to czas zorganizowanych wyjazdów ma wycieczki, kolonie czy obozy. Każdy z uczestników tak zorganizowanego
wypoczynku powinien bezpiecznie dotrzeć do celu. By tak się stało mazowieccy policjanci prowadzą kontrolę autobusów i
busów, zwłaszcza tych przewożących dzieci młodzież. Mimo takich działań policjantów, wciąż zdarzają się nierzetelni
przewoźnicy świadczący usługi transportowe, którzy dysponują autokarami o złym stanie technicznym.
Zwiększony ruch na drogach w okresie wakacyjnym, znacznie większa pojazdów typu busy, autobusy przewożących osoby to
czynniki, mogące powodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach. Zwłaszcza stan techniczny takich pojazdów oraz
predyspozycje ich kierujących. By zminimalizować zagrożenia, właśnie w czasie wakacji policjanci drogówki prowadzą
intensywne kontrole autokarów i busów na drogach.
Przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru przed wyjazdem. Można to zrobić osobiście w każdej
jednostce Policji, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 997 lub bezpośrednio pod numerem telefonu jednostki policji, gdzie
prowadzona będzie kontrola. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z
kilkudniowym wyprzedzeniem.
By usprawnić prowadzone kontrole i nie powodować opóźnień prosimy organizatorów wyjazdów by podstawiać autokary do
kontroli bez pasażerów. Policjanci sprawdzą stan techniczny pojazdu, jego wyposażenie, trzeźwość kierowcy, jego uprawnienia
oraz wszystkie wymagane dokumenty.
W przypadku Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie
Kiedy i jak zgłosić kontrolę autobusu
Kontrolę należy zgłosić możliwie jak najwcześniej, kiedy tylko zostanie ustalony termin wyjazdu, należy dokładnie podać miejsce,
datę i godzinę umówionej kontroli oraz cel wyjazdu. Zgłoszenie kontroli należy złożyć w sekretariacie KPP w Ciechanowie
pisemnie. ( W piśmie podać kontakt do zgłaszającego kontrolę)
Na jaki termin ustalić kontrolę autobusu
Najlepiej ustalić godzinę kontroli autobusu pół godziny przed planowanym odjazdem grupy- organizator wyjazdu powinien
zobowiązać przewoźnika do podstawienia autobusu wcześniej.
Wykaz miejsc wyznaczonych do kontroli autobusów na terenie Mazowsza:
• ul. Spacerowa – parking przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
• Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60c – parking przed Halą Sportową
• Ciechanów ul. Płocka 13 - zajezdnia autobusowa PKS
• Garwolin, ul. II Armii Wojska Polskiego
• Gostynin, parking usytuowany przy Centrum Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie ul. 18-go stycznia 2
• parking Dworca PKS w Gostyninie, ul. Zamkowa 17
• Grójec - rejon dworca PKS, Warka - parking przy Komisariacie Policji, oraz parking przy Gimnazjum, Mogielnica - Plac
Poświętne, Nowe Miasto - rejon Dworca PKS ul. Warszawska, Błędów - parking w rejonie kościoła w centrum miejscowości ul.
Sadurkowska, Belsk Duży - parking w rejonie Zespołu Szkół, Jasieniec - parking przy Urzędzie Gminy
• Kozienice ul. Żeromskiego – przystanki robotnicze Elektrowni

• Maruszów (zatoczka autobusowa) - droga krajowa 79 - 143,4 km
• Ciepielów (Stacja Paliw Lenard) - droga Krajowa 79 - 121,7 km
• Łosice, ul. Krasickiego, parking samochodowy przy KPP W Łosicach
• Maków Maz., parking stacji paliw BP przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 4
• Mława, parking przy ul. Kopernika
• Strzegowo parking przed Urzędem Gminy
• Ostrołęka, ul. Witosa, parking przed marketem „Lidl”
• Ostrów Maz ul. Trębickiego
• Ostrów Maz ul. Plac Wolności
• Zawisty Nadbużne ul. Nurska
• Płock, Pl. Celebry Papieskiej 1 - parking przy "Orlen Arena"
• Płock, ul. Norbertańska 1 - Parking przy ZOO
• Płońsk, parking przy ul. Związku Walki Młodych
• Płońsk, ul. Mazowiecka
• dodatkowo funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Płońsk w miarę możliwości dojeżdżają bezpośrednio do
zainteresowanych kontrolą placówek
• Przasnysz, zajezdnia autobusowa w Przasnyszu przy ul. Leszno 1
• Bogate, zatoki autobusowe znajdujące się na wysokości Zespołu szkół w Bogatym
• Przysucha, Pl. 3-go Maja
• Przysucha, , Al. Jana Pawła II
Telefon do zgłoszeń kontroli autokarów 048-675-42-00, 048-675-42-17, 048-675-42-38
• Pułtusk, ul. Rynek 23, parking przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji
• parking przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, ul. Mierzejewskiego
w godz. od 6.30 do godz. 8.00
– parking ul. Wiszniewskiego 1 (NoveKino Siedlce)
– Sierp - nie ma wyznaczonych miejsc do kontroli autobusów, kontrole odbywają się w miejscu wyjazdu
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do dyżurnego KPP Sierpc nr telefonu: 024 275 9200 lub do Wydziału Ruchu
Drogowego nr telefonu 024 27592 52 lub 53
• parking na przeciwko klubu MKS „Orkan” ul. Warszawska 80
• Sokołów Podlaski, ul. M. Skłodowskiej-Curie
• Sokołów Podlaski, Skwer Najświętszej Marii Panny
• Sokołów Podlaski Parking przy Sokołowskim Ośrodku Kultury
Szydłowiec:
• teren przy Motelu „IGUŚ”
• teren dworca PKS
• przystanki autobusowe ul. Kościuszki
Orońsko:
• zajazd przy parku muzeum Rzeźby
Dobrut:
- teren przy stacji paliwowej
Wałsnów:
• teren parkingu przy barze „Relaks”
Zdziechów:
• teren stacji paliwowej
• Węgrów, parking ul. Przemysłowa
• Łochów, parking przy stacji PKP ul. Aleja Łochowska
• Wyszków, ul. Strażacka parking obok Siedziby Pożarnej Straży Pożarnej
• parking w m. Sycyna, przy drodze krajowej nr79
• Żuromin, ul. Lidzbarska, parking przy dworcu PKS
• Bieżuń, ul. Mławska
• Żyrardów ul. Okrzei 54 (parking sklepu LIDL)
BTW

Dodana: 30 czerwiec 2017 14:14

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2017 14:14

© 2020. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

