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Najstarsze auto zarejestrowane w woj. śląskim ma
już 100 lat [ZDJĘCIA]
opublikowano: 2012-08-02 06:32:15
Kochamy stare samochody. Najstarsze auto
zarejestrowane w województwie śląskim ma
już 100 lat, zaś wszystkich zabytkowych
pojazdów mamy w całym regionie aż 52. To
sporo, bo w całej Polsce jest ich 455.

[ZDJĘCIA]

Zabytkowych pojazdów, czyli naprawdę
leciwych aut na Śląsku i w Polsce nie
brakuje.

Najstarszy samochód w naszym województwie ma sto lat! Wszystkich
aut uznanych za zabytkowe - czyli wyprodukowanych przed 1940 rokiem
- i zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
zarządzanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest w Śląskiem
52. W całej Polsce jest ich 455, najwięcej w woj. mazowieckim - 128,
wielkopolskim - 52, małopolskim - 29, dolnośląskich - 27 i podkarpackim 23
Najstarszym autem jeżdżącym po polskich drogach jest Adler
wyprodukowany i zarejestrowany w woj. mazowieckim w 1901 roku.
Wehikuł ma więc 111 lat.

Inne leciwe marki, to Ford - 56 aut, DKW - 34, BMW - 32, Citroen - 28,
Mercedes-Benz - 27, Fiat - 16. W bazie nadal figuruje sporo syrenek na
chodzie. W ciągu ostatnich dwóch lat okresowe badania techniczne
przeszło w całym kraju 460 aut tej marki, najwięcej w Mazowieckiem 86, Wielkopolskiem - 63, Śląskiem - 43 i Małopolskiem - 40. Jeszcze
bardziej popularne są trabanty. Jest ich CEPiK ponad 1100, w woj.
mazowieckim - 317, wielkopolskim - 268, śląskim - 204, małopolskim 192, dolnośląskim - 184, łódzkim - 148, kujawsko-pomorskim - 129,
podkarpackim -126.
Zabytkowe są także motocykle figurujące w bazie MSW. Dwa najstarsze
zostały wyprodukowane i zarejestrowane w 1919 roku, to Harley
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Davidson z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i Levis Popular z
województwa lubelskiego.
Możesz dowiedzieć się więcej: Zarejestruj się w
DZIENNIKZACHODNI.PL/PIANO
*Marsz Autonomii 2012: ZDJĘCIA, WIDEO, OPINIE
*Olimpiada w Londynie 2012: RELACJE, ZDJĘCIA, CIEKAWOSTKI
*KONKURS FOTOLATO 2012:
Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na
Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera
Justyna Przybytek
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