Nagrodzone stacje kontroli
Prezydent Jacek Majchrowski wręczył dyplomy dla przedsiębiorców
prowadzących w Krakowie najlepsze stacje kontroli pojazdów, docenione za
rzetelność wykonywania badań technicznych pojazdów i wkład w poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jest to efekt organizowanych corocznie od 2009 roku konferencji
szkoleniowych, na których podsumowywana jest praca stacji
diagnostycznych. Według ustalonych kryteriów porównywane są wyniki
wszystkich krakowskich stacji. Tym, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty,
szczególnie w zakresie podnoszenia sprawności pojazdów, a co za tym
idzie bezpieczeństwa na drodze, Prezydent Miasta Krakowa osobiście
wręcza Dyplomy Wyróżnienia. Są one formą podziękowania oraz
docenienia rzetelności i profesjonalizmu tych przedsiębiorców.
W tym roku wyróżnienia otrzymali następujący przedsiębiorcy:
Autodiagnostyka Papros, Szwaczka, Zając Sp. Jawna –
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr KR/092/P, zlokalizowana
w Krakowie na os. Strusia 13,
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności
Gospodarczej Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Nr KR/048/P, przy ul. Księdza Biskupa Tomickiego 4,
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe Sp. z o.o. –
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr KR/026/P, ul. Balicka 56,
AAC Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr
KR/043/P, zlokalizowana w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 20.
Wyróżnienia dla przedsiębiorców zostały przyznane w wyniku oceny
działalności stacji diagnostycznych za 2013 rok, przedstawionej na
Konferencji Szkoleniowej zorganizowanej przez Wydział Ewidencji
Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa.
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele
Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzający kontrole
krakowskich stacji diagnostycznych, Inspekcji Transportu Drogowego,
Komendy Miejskiej Policji, Starostwa Powiatowego w Krakowie, a także
starostw ościennych. Na konferencji pracownicy UMK przedstawili wyniki
i efekty kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
przeprowadzonych przez inspektorów Urzędu Miasta Krakowa i
Transportowy Dozór Techniczny w 2013 r. Natomiast przedstawiciele
Policji i Inspekcji Transportu Drogowego omówili zasady zatrzymywania
dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu ich stanu technicznego
oraz usterek stwierdzanych podczas kontroli w ruchu drogowym, które
mają wpływ na bezpieczeństwo oraz stopień zanieczyszczenia
środowiska. Podkreślono współpracę Urzędu Miasta Krakowa z organami

kontroli ruchu drogowego. Zwrócono uwagę, że w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów,
organy kontroli ruchu drogowego zobowiązane są poinformować o
tym jednostki sprawujące nadzór nad działalnością stacji
diagnostycznych, a te mogą wyciągnąć konsekwencje w stosunku do
diagnosty, który wykonał badanie takiego pojazdu i dopuścił go do
ruchu.
Galeria zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest w OTOFOTO GALERII
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