KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MIKOŁOWIE
http://mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/ruch-drogowy/miejsce-kontroli-autoka/289778,Na-letni-wypoczynek-tylko-sprawnymautokarem.html
2021-01-23, 12:06

NA LETNI WYPOCZYNEK TYLKO SPRAWNYM AUTOKAREM
Dla wszystkich rodziców największym skarbem są ich dzieci. Wysyłając swoje pociechy na
wakacje, chcą mieć pewność, że najmłodsi bezpiecznie dotrą na miejsce. W tym celu, o kontrolę
stanu technicznego autobusu i trzeźwości kierowcy proszą policjantów. Wiedzą, że fachowcom z
drogówki nic nie umknie i w przypadku złego przygotowania pojazdu do trasy uniemożliwią jego
wyjazd. W przypadku bezpieczeństwa naszych dzieci nie ma kompromisów. Ostrożność
procentuje.
Policjanci mikołowskiej drogówki przypominają, że można umówić kontrolę autokaru, zanim Wasze pociechy wyruszą w
wakacyjną podróż. Mundurowi każde takie zgłoszenie traktują poważnie, ponieważ w grę wchodzi bezpieczeństwo
dzieci. Czasem lepiej poczekać nieco dłużej z pożegnaniem pociechy jadącej na wypoczynek, niż ryzykować jej życiem.
Przed zaplanowaną wycieczką autokarową bardzo ważne jest sprawdzenie pojazdu oraz kierowcy przez policjantów z
ruchu drogowego. Stróże prawa oprócz sprawdzania stanu technicznego autokaru, niezbędnych dokumentów
dotyczących pojazdu i uprawnień kierującego, kontrolują również stan trzeźwości kierowcy. Działania podejmowane
przez mikołowką drogówkę mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim bezpieczny dojazd
do miejsca wypoczynku i powrót do domów osób korzystających z usług przewoźników.
Zawsze warto zadbać o taką kontrolę. Należy jednak pamiętać, że czas potrzebny do jej przeprowadzenia to około 45
minut. Przyjazd autokaru na miejsce kontroli trzeba więc zaplanować odpowiednio wcześniej. Policjanci proszą
organizatorów o zgłaszanie potrzeby kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej kilka dni wcześniej.

W powiecie mikołowskim punkt kontrolny dla autobusów wycieczkowych znajduje się na
parkingu przy ulicy Jasnej 1-5. Organizatorzy wycieczek, przedstawiciele szkół oraz
rodzice zainteresowani kontrolą autobusu przed wyjazdem na wycieczkę, najlepiej kilka
dni wcześniej, mogą kontaktować się z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie pod nr tel. 47 8558 290, 47 8558 292, (47 8558 200 numer całodobowy) i umówić się na kontrolę autokaru. Pisma w przedmiotowej sprawie
należy kierować na adres e-mail: rd@mikolow.ka.policja.gov.pl

Sprawdź autobus przed podróżą!
Bezpieczny Autobus to e-usługa, która pozwoli szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie,
którym planowana jest podróż lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Wystarczy podać numer
rejestracyjny autobusu na stronie serwisu, aby uzyskać dostęp do informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
podróży. Usługa wprawdzie nie zastąpi kontroli przeprowadzanej przez Policję, ale umożliwi wstępne weryﬁkacje stanu
autobusu.
Usługa skierowana jest m.in. do:

podróżujących autokarami, autobusami, czy innymi pojazdami do przewozu osób,
przewoźników autobusowych, którzy chcą uwiarygodnić swoją ofertę.
Dzięki niej sprawdzimy m.in. czy autobus lub autokar:
ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,
komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.
Uruchomienie usługi przyczyni się także do zwiększenia standardów bezpieczeństwa w branży przewozu osób,
pomagając wychwycić nieuczciwe ﬁrmy oferujące przejazd pojazdami z nieważnym przeglądem technicznym czy bez
ubezpieczenia OC.
Usługa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest dostępna z każdego urządzenia z Internetem i
przeglądarką, w tym również na urządzenia mobilne. Informacje wyświetlane w ramach usługi są wiarygodne, bo
pochodzą bezpośrednio z rejestru państwowego, jakim jest Centralna Ewidencja Pojazdów, prowadzona przez Ministra
Spraw Wewnętrznych.
Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej: Bezpieczny autobus.

