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"BEZPIECZNE FERIE" - WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI
AUTOKARÓW W WARSZAWIE I OKOLICACH
Ferie w województwie mazowieckim zaczynają się 28 stycznia. Policjanci ruchu drogowego również
się do nich przygotowują. Będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Dlatego zarówno
w Warszawie jak i we wszystkich powiatach garnizonu stołecznego zostały wyznaczone miejsca,
gdzie będą odbywać się kontrole autokarów. Policjanci uważnie sprawdzą stan techniczny pojazdów,
ich przygotowanie pod kątem przewożenia pasażerów i bagaży oraz przygotowanie kierowców do
jazdy.
"Dojedź(MY) bezpiecznie do celu" to akcja skierowana przede wszystkim do kierujących oraz pasażerów, którzy w ramach
nadchodzących ferii będą uczestnikami zbiorowych i rodzinnych wyjazdów na wypoczynek zimowy. Policjanci ruchu
drogowego w całym kraju będą sprawdzać stan techniczny pojazdów oraz kontrolować sposób przewożenia pasażerów zwłaszcza tych najmłodszych. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpiecznego i spokojnego dotarcia na miejsce
odpoczynku i powrotu do domu. Sprawdzane będą zarówno samochody osobowe jak i autokary.
Do kontroli autokarów zostały wyznaczone niżej wymienione miejsca:
jednostka

punkt kontrolny (adres)

WRD KSP (obszar m.st. Warszawy)

parking przy Hali TORWAR,
ul. Łazienkowska

KPP Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki,
ul. Chełmońskiego 33 (baza PKS), kontrole pon-ndz w godz. 6.00-22.00

KPP Legionowo
KPP Mińsk Mazowiecki

parking przy KPP Legionowo,
ul. Jagiellońska 26B
Mińsk Mazowiecki,
ul. Przemysłowa (vis a vis cmentarza)

KPP Nowy Dwór Mazowiecki

-

KPP Otwock

Otwock, ul. Andriollego 80

KPP Piaseczno

Parking KPP Piaseczno,
ul. Kościelna 3

KPP Pruszków

Parking przy ul. Kuchy
róg Powstańców Warszawy
od strony torów WKD,
w miejscowości Reguły
(gm. Michałowice)

KPP Wołomin

Zielonka, ul. Wolności - parking przy gliniankach (stawach)

KPP Warszawa Zachód
(kontakt z Dyżurnym
tel. 22 752 88 00)

Łomianki, ul. Staszica przy ICDS
Leszno, ul. Leśna 13
przy Szkole Podstawowej
Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 159 (zatoka przy stacji BP w kierunku Warszawy)
Stare Babice, ul. Warszawska (przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji)

nr tel. kontaktowego/ zasady i godziny prowadzenia kontroli
Punkt uruchomiony we współpracy z MITD od 25.01.
do 09.02.2019 r.
Szczegóły na stronie: Kontrole autokarów oraz pod
nr tel. 22 603 77 18 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)
lub całodobowo tel. 22 603 77 55.
Kontrole po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
pon-pt w godz. 8.00-16.00 tel. 22 60422 95
lub całodobowo tel. 22 604 22 13
Codziennie w godz. 6.00-8.00
po godz. 8.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 604 82 13 lub 22 774 27 77
Informacje i zgłoszenia w Wydziale Ruchu Drogowego tel. 25 759 60 04
lub u Dyżurnego tel. 22 604 92 00.
Zgłoszenia na bieżąco przyjmuje Dyżurny
pod nr tel. 22 604 42 13.
Zgłoszenia kontroli co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu na adres e-mail: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl.
Informacja o przyjęciu zgłoszonej kontroli oraz dodatkowe informacje w Wydziale Ruchu Drogowego pod nr tel. 22 604 12 14 pon-pt w godz. 8.00-16.00.
W przypadku pilnych zgłoszeń - kontakt z oficerem dyżurnym KPP w Otwocku pod nr tel. 22 604 12 13
lub 112, 997.
Kontrole w godz. 5.00-10.00 po uprzednim zgłoszeniu drogą elektroniczną na adres: aneta.druzd@ksp.policja.gov.pl, tel. 22 604 52 04 (sekretariat WRD).
Informacji udziela również Dyżurny
pod nr tel. 22 604 59 00.
Punkt kontroli funkcjonuje w godz. 6.30 - 7.30.
Zgłoszenia kontroli przyjmuje Dyżurny KPP telefoniczne pod nr 22 604 62 13 lub za pośrednictwem
faxu 22 604 62 07.
Punkt kontroli funkcjonuje pon-pt w godz. 5.00-5.30, 6.30-8.30.
W pozostałych godzinach po ustaleniu telefonicznym
w WRD pod nr tel. 22 776 00 88 lub Dyżurnym KPP
pod nr tel. 22 776 20 21.
wtorek w godz. 11.00-11.45
czwartek w godz. 11.00-11.45
piątek w godz. 11.00-11.45
codziennie w godz. 6.00-7.00

Również za pośrednictwem strony www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzać czy autokar, którym planowana jest
podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.
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