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Pojazdy straży pożarnej, radiowozy policji, innych służb, a także
Wojska Polskiego, aby wyjechać na drogi muszą mieć tak jak i inne
pojazdy, ważne badanie techniczne. Każdego dnia jest jednak coraz
więcej aut, które ich nie posiadają.

Radiowozy policji,  straży pożarnej, innych służb, a także Wojska
Polskiego od początku marca nie mogą przechodzić badań diagnostycznych.
Ministerstwa obrony narodowej, spraw wewnętrznych i  nie
znowelizowały niezbędnego rozporządzenia.

Tym samym każdego dnia rośnie liczba pojazdów, które muszą pozostać w
garażach. Przyczyną takiego stanu rzeczy są kwestie związane ze zmianami w
ustawie prawo o ruchu drogowym
(http://lubelskie.naszemiasto.pl/artykul/badania-techniczne-samochodow-
beda-zmiany-w-prawie-o-ruchu,3896854,art,t,id,tm.html). Według prawników
nowelizacja tej ustawy sprawiła, że utraciło moc rozporządzenie, na podstawie
którego kierowano dotąd na badania pojazdy służb państwowych.

 poleca:

Czy nowy samochód musi być drogi w eksploatacji? 
(../../artykul/czy-nowy-samochod-musi-byc-drogi-w-eksploatacji-1.html)Kto
płaci najdrożej za ubezpieczenie OC? 
(../../artykul/cena-polisy-oc-zalezy-od-tego-gdzie-pracujemy-kto-placi-
najwiecej.html)Testujemy nowego SUV-a Skody (../../artykul/skoda-kodiaq-2-
0-tdi-test-nowego-suv-a-na-polskich-drogach.html)

- Każdego dnia, od pierwszego marca, więcej pojazdów nie może wyjechać na
ulice, bo nie ma jak wykonać badania technicznego. Służby państwowe
posiadają sieć własnych resortowych stacji diagnostycznych, ale również z
nich nie mogą korzystać - powiedział Robert Zieliński, dziennikarz śledczy
TVN24.
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