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WAKACYJNE KONTROLE AUTOKARÓW W WARSZAWIE I
OKOLICACH
Na warszawskim Torwarze policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny
autokarów, którymi dzieci i młodzież udadzą się na wakacyjne wyjazdy. Kontrole autokarów potrwają
do 30 sierpnia. Kontrole są prowadzone również na terenie podwarszawskich powiatów przez
policjantów z miejscowych jednostek.
Okres wakacji jest czasem wzmożonych zorganizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy i zgrupowania. W
trosce o najmłodszych i ich bezpieczeństwo w trakcie podróży, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
Policji, wspierani przez inspektorów Transportu Drogowego, kontrolują stan techniczny autokarów, którymi przewożone są
dzieci. Oczywiście każdorazowo jest sprawdzany także stan trzeźwości kierowców. Posterunek kontrolny został uruchomiony
na parkingu hali sportowej Torwar przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Kontrole autokarów potrwają do 30 sierpnia.
Harmonogram wystawiania Posterunku Kontrolnego „Torwar”:
Sierpień:
●

1 sierpnia - 3 sierpnia godz. 6:00 - 9:30 WRD KSP

●

4 sierpnia godz. 6:00 - 9:00 ITD

●

5-17 sierpnia godz. 5:30 - 9:30 WRD KSP

●

18 sierpnia godz 6:00 - 9:00 ITD

●

19-30 sierpnia godz. 5:30 - 9:30 WRD KSP

Poza wyznaczonymi powyżej godzinami, policjanci dojadą na miejsce wyjazdu autokaru, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Telefonować można pod numery Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji:
(22) 603-77-18 - poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
(22) 603-77-55 - po godz. 16:00 oraz w sobotę i niedzielę (czynny całą dobę)

Na terenie podwarszawskich powiatów kontrole autokarów prowadzić będą policjanci wydziałów ruchu drogowego
miejscowych jednostek:

Jednostka

Grodzisk
Mazowiecki

Legionowo

Mińsk
Mazowiecki

Nowy Dwór
Maz.

Otwock

Piaseczno

Pruszków

Wołomin

Warszawa
Zachód

nr telefonu kontaktowego / zasady, w tym godziny
prowadzenia kontroli
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
Grodzisk Mazowiecki ul.
22 604 22 94, 022 604 22 95 – Wydział Ruchu Drogowego KPP
Chełmońskiego 33 (baza PKS),
Grodzisk Maz.
kontrole przeprowadzane
w godz. 8-16 pn. – pt.
są w godz. 6:00 – 22:00 pon. – ndz. lub 22 755 60 10 (-11, -12, -13) Dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku Maz. (całodobowo pon. – ndz.)
parking przy KPP Legionowo
Codzienne w godz. 6.00-8.00, po wcześniejszym umówieniu
ul. Jagiellońska 26B
tel. 22 604-82-20 lub of. dyż. 22 774-27-77
Kontrole po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem
Ruchu Drogowego – tel. 25 7596004 lub przekazanie wniosku o
kontrolę faxem
Mińsk Mazowiecki ul. Przemysłowa pod nr 22 6049812.
(vis a vis cmentarza) punkt ten jest Kontrole realizowane są całodobowo.
oznaczony tablicą informacyjną.
Są one z zasady prowadzone tylko w tym miejscu.
W przypadku sprawdzenia tylko trzeźwości kierującego wnioskujący
może się zwrócić do właściwego terytorialnie komisariatu
lub dyżurnego KPP w Mińsku Mazowieckim
Zgłoszenia przyjmuje na bieżąco
Dyżurny KPP Nowy Dwór Mazowiecki - tel. 22/604-42-13,
22-60 41 214 , zgłaszanie kontroli autobusów bezpośrednio w WRD
KPP
Otwock ulica Andriollego 80
lub za pośrednictwem oficera prasowego. Nie ma stałych godzin
kontroli,
a kontrole odbywają się w toku służby przez całą dobę
Kontrole autokarów odbywają się w godz. 5:00 – 6:30 i 7:30 – 10:00.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres
karolina.nowomiejska@ksp.policja.gov.pl
Parking KPP Piaseczno ul. Kościelna
lub telefonicznie (22) 60-45-204 – w godz. 7:30 – 15:30
3
minimum 3 dni przed planowaną kontrolą
Informacji udziela również całodobowo dyżurny
KPP w Piasecznie (22) 60-45-900
Parking przy ulicy Kuchy róg
Punkt kontroli funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 7.30.
Powstańców Warszawy
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie,
od strony torów WKD, w
przyjmuje zgłoszenia kontroli
miejscowości Reguły
telefoniczne (tel. 22 60-46-213) lub za pośrednictwem faksu (22
(gmina Michałowice)
60-46-207).
Punkt funkcjonuje w godzinach w godz. 5.00-5.30, 6.30-8.30,
Zielonka ul. Wolności
w pozostałych godzinach ustalenia telefoniczne
parking przy gliniankach (stawach) z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
tel: 22 776-20-21 lub 22 604-79-00
Łomianki ul. Staszica 2 przy ICDS
wtorek od 11:00 do 11:45
Leszno ul. Leśna 13 przy Szkole
czwartek od 11:00 do 11:45
Podstawowej
Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 1
zatoka przy stacji PB w kierunku
piątek od 11:00 do 11:45
Warszawy
Stare Babice przed budynkiem KPP
codziennie w godz. 6:00 - 7:00
ul. Warszawska
Punkt kontrolny (adres)
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