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l.podstawa prawna kontroli
Ań.B3bust.2pkt.liust.3ustawyzdnia20czerwca1997r.Prawooruchudrogowym(§z.U.z2020r.poz.110zpóżn,
zm,},

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo pnedsiębiorŃw
Porozumienie zawańe pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska a Dyrektorem Transpońowego Dozoru Technicmego

2.Płzedmiot kontroli
Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w Ań. 83 ust. 3 ustawy - Prano o ruchu dragowyn,
prawidłotłość wykonpłania badań technicznych pojazdów.
Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumenkcji.

3.Kontrolowany orłedsiebiorca: ,, J

4. Rodzai stacii kontroli poiazdów:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowąo
ul, Mierosławskiego 10, 76-200 §łupsk

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

5, kod rozpoznawcar stacii kontroli poiazdów:

6. Adres stacii kontroli poiazdósr:

Gsl001

ul. Mierosławskiego 10, 76-200 §łupsk

7.Termin p.nenrowadzenia kontroli:

03.0B.2020r.

8.Uporażnienie do ozeprowadzenia lontroll !!:

Radosła, 307t2020
Mateusz :108/701/202010T5

9.Osoby pneprowadzaiace kontrolę:

Radosław - nr legitymacji służbou
Mateus. nr legidmacli sfużbowt

{0. Prźed§iebiorca lpb upoważnionv rn€dslawiciel pzedsiebiorcv obecnv w czasie konłrcti:

Dyrektora
- diagnosta
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ll. Wvniki kontroli: WYmagania ań. 83 ust. 3 ustawy - Prań oruchu drogowyn

a) ZaŚwi_adczenie potwierdzające rłpis pzedsiębiorcy do rej,estru paedsiębiorców prowadzących stacje kontrolipojazdów
b) §iedziba pnedsĘbiorcy
c} Otwarcie likłlidacji lub ogłoszenie upadłości
d} ĘĘngŚ! za pnestępstwo popełnione w celu osiąnięcia konyści majątkowej lub pnestępstwo przeciwko dokumentome) PoŚwiadczenie zgodności wyposażenia i warunltów ńkabrł,y,§il z 'wyniaganiimi 

odpowiednio do zakesu
_ ...Pner9wqrdzanych badań wpisanego.do rejestru przedsiębiorńw prowadzących stieję kontroli iojazdów
fl.WyPosażenie kontrolno-pomiarovle. podlegające okresowej-kontroh ńetrologirńe; posiiia aktualńąiegaiizację
g) WYPosażenie stanowiska 

!o1tro|1eg9 
podlegające okiesowemu badaniu pnóprowadzonemu "p#ez ńieiwy organ

h) Zatrudnienie uprawnionych diagnostów

- uPrawnienia zatrudnionych diagnostów zgodne z zakresem badań stacji kontroli pojazdów,
nazwiska diagnostów wraz z numerami upravmień: a

I - GS/DI0021 - pełen zakres
- GSUD/O! 2 - pełen zakres

Ocena spełnienia wymagań Spełnia TAK/NłE

Uwagi: Brak uwag

12. prawidłowość wkonywania pĘez diaqnostów badań technicznvch poiazdów

Ocena spełnienia wymagań §pelnia TAR| NlE

uwagi: w trakcie kontroli nie pneprowadzono badania technicznego pojazdu

a} Rejestr badań łechnicznYch i zaŚwiadczenia o pzeprowadzonych badaniach technicznych oraz zdączniki do nich:

Ocena spelnienia wymagań | Spełnia TAK|NE

Uwagi: §konfrolowano zakres rejestru numery poz. 763t212a do 845/2020_brak uwag

b) Rejestr badań technicznych 
_pojazdów zabyfltowych i zaświadczenia wydawane w tym zakresie - kompletnośó

dokumentacji i jej archiwizacjal);

Ocena spełnienia wymagań §pełnia TAKlĄl9

Uungi: Brak uwag

c) Rejestr zastępcrych tabliczek znamionowych
i zaświadczenia wydawane w lym zakresie:

Ocena spełnienia wymagań §pełnia TAKl4llg

Uwagi: Brak uwag

naniesionych podwozia/ramy

l w zależności od zakesu badań do jakich jest upoważniona siacja
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d) Opłaty za badania tęchniczne

Ocena spełnienia wymagań Spełnia TAK/NlE

Uwagi: 1. Przekazanie 
_oplat ewidencyjnych na 1a9|rune! bankowy Funduszu-Centralna Ewtdencja pojazdów i

Kierowców. §kontrolowano miesiące od lipca 2019 r. do czerwcj 2020 r, - brak uwag

_ł_$Ę_tv za badania techniczne - skontmlowano na podstawie fuktur sKp0i00091/20, sKp0100083/20,
SKP0100084I20 - brak uwą

14. Wniogki pokontrolne

Zateania pakontrolrre drębnym pismemułydaPrezydent Miasta Sfupska n 
.

W olłresie od 01.ffi.2al9r. do 31,12.2.0.19r. (dane na pod§awie relestru b#,ń - pnŃl,lane paez diąna§ęG§lD/0021 ,- §acP kontroli pajazdów paeprawadziła 1710 hadańia teahnicń pojazdów,
-wtymzwynikiem rcgatywnym - 37
- w tym z wynikiem negatyutnym i zatłzymanym dowden rejestracyjnym * 0

Wąi:-

Na tym plotokół zakończono.

Data sponądzenia protokŃ - 03.08.2020r,

Podpis konkolującego Podpis kontrolowane9o:
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