
-.-*

-r*Wb'
kół z kontroli skp

Nr TDT: TDT-51/?/K/19

l.podstawa orawna kontroli
ffi dnia 20 cz€rwca 1997 t. hawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.

U.z2a18. poz. 1990 ),
Ustawa zdn,6 marca 20l8r. Prawo Przedsiębiol,cółv,
porozumienię rawutę pomiędzy Prezrydentem }r{iasta Sfupsk a Dyrektorem Transportowego Dozoru

Technicznego

2.Przedmiot kontroli
ffiaganiami, o których mowa w Art. 83 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowYm,

Prawidłowość wykonywania badan technicznych pojazdów.

Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumerrlacji.

3.Kontrolowany nrzedsiebiorca :

Wojewódzki Ośrodęk Ruchu Drogowego
Ul. Mierosławskiego n, 7 6,ż00 Słupsk

4. Rodzai stacii kontroli noiazdórT: , ,:. : ,

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW
5. kod rozpozrrawczy staeii kontroli noiazdów:

Gsl001

6. Adres stacii kontroli no

Ul. Mierosławskiego l0, 7 6ąa0 Sfupsk

7,TeĘminnrze'rorvadzeniakontroli: 
25.04.20l9t.

8.upoważnienie do przęprowadzenia kontroli nr:
Radosłarv Tęsny 14012019

Bartosz Jałoszyński: 43 ł7 01 /20§ laT 5

9.Osoby orzenrowadza iace kqntrole:
Raclosław Tęsny

Bartose Jałoszynski
10. Przedsiebiorca lub uuoważnionŁprzędstawiciel przed§iębiorcv obecnv w cząsie łrontrolii

Henryk Grądzielski
11. Wvniki kontroli: Wymagania ań. 83 ust,3 ustawy - Prawo o rachu drogowym

1, Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadących
stacje kontroli pojazdów

z. §iedziba przedsiębiorcy

4. Karalność za przestępstwo popełnione r.v Celu,osiągnięcia korąyści majątkowej lub przestępstwo

przeciwko dokumentom
5. Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiędnio do

zakesu przeprowadzanych badń wpisalrego do rejestru przedsiębioroów prowadzących stację

kontroli pojazdów
6. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe podlegające okesowej kontroli metrologiczrrej posiada

aktualną legalizację
7. Wyposażenie stanowiska kontrolnego podlegające okręsowemu badaniu przeprowadzonemu Przez

*łxciwy organ dozoru technicarego posiada aktualną decyzję dopuszczającą do eksploatacji

8, Zatrudnienie uprawnionych diagnostów

r
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uPrawnienia zatrudnionych diagnostów zgodne z zakresem badań stacji kontroli pojazdów,
nazwiska diagnostów wraz znumerami uprawnień:

:

Ocena spełnienia wymagań | Spełnia TAK(NtĘ

Uwagi: Brak'

12. Prawidłowość łwkonvwania nrzez dirunostftv EaSań technicznych noiazdów

Ocena spełnienia wymagań Spełnia TAKł NlE

Uwagi: Podczas kontroli nie wykonano badania technicznego pojazdu.

13. Prawidlowość urowadzenia wv4a ga nei dokumentacii

Rejestr badań tęchnicznych i zaświadceenia o przeprowadzonych badaniach technicmych oraz
zńączŃV,l do nich:

Ocena spełnienia wymagań l §pełnia TAKlNlE

Urłagl: §kontrolowano Ęestr badań technicznych z dn. 01.04-24.§42019t od pozycji
00401iGS/00 UzaW do 00532/G§i001l20t9 - brak uwag.

Rejestr badań technicmych pojazdów marki o,§AM'n, pojazdów zabytkowych
i zaŚwiadczenia wydawane wtym zakresie - kompletność dokumentacji i jej archiwizacjal):

Ocena spełnienia wymagań Spełnia TAK|NlE

Uwąi: Brak

Rejestr zxtępczych tabliczek znamionowych i naniesionych numerów podwozia/ramy
i zaświadczenia wydawane w tym zakesie:

Ocena spełnienia wymagań §pełnia TAKlĄltE

Uwąi: Brak

Opłaty za badania technicane

Ocena spełnienia wymagań Spełnia TAK14lt§

l w zależności od zakesu badań do jakich jest upowaźniona stacjżr



Uwagi; 1. Przękaząnie opłat ewidencyjnych na rachunek bankowy Funduszu-Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierorvcór,r,. Skontrolowano miesiące od 04.2018 r. do
03,2019r. - brak uwag.

Ż. Brak możliwości skontrolowania pobieranych opłat za badania technicme.

12. Wnioski nokontrolne:

W abesie od 01,0I.2018r. do 31.I2,2aftn - stącją kontroti pojazdów przeprolwadziła 1ó41 bądania
technicme pojazdów, ( datu na podstawie rejestru badań - przekazane przez przedsiębiorcę )
- w tym z wynikiem negafutrym -62.
- w tym z wynikiem negaWnym i zatr4łmanym dawodem rejes*acyjnym - a

Uwagi:
l . Brak możliwości skontrolowania pobieranych opłat n badania techniczne.

Na tym protokół zakończono.

Data sporządzenia protokofu - 25.a4.20lgr.

Podpis kontrolującego
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