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SŁUŻBY MAJĄ JUŻ GDZIE WYKONYWAĆ
BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

    Tweetnij

Koniec  zamieszania  z  badaniami  technicznymi  samochodów  policji,  straży
pożarnej  i  innych  służb.  Jak  informowaliśmy  przed  kilkoma  dniami,  z  powodu
braku szczegółowych przepisów, samochody nie mogły przechodzić przeglądów
w  stacjach  kontroli  pojazdów.  W  piątek  opublikowano  w  tej  sprawie
rozporządzenie, które reguluje tę kwestię.

W  najtrudniejszej  sytuacji  była  policja,  która  dysponuje  największą  liczba  samochodów,  ale
problem dotyczył także straży pożarnej, wojska, CBA czy ABW. Jak zauważyli urzędnicy wydziału
komunikacji bydgoskiego ratusza, po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
przepisy  regulujące  kwestię  badań  technicznych  wygasły,  a  nowych  nie  było.  Bez  przepisów
niemożliwa była więc kontrola stanu technicznego pojazdów. 

W  piątkowym  „Dzienniku  ustaw”  pojawiło  się  jednak  rozporządzenie  ministrów    spraw
wewnętrznych  i  administracji,  rozwoju  i  finansów  oraz  obrony  narodowej    „w  sprawie  badań
technicznych  pojazdów  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Policji  i  innych  pojazdów
użytkowanych w sposób szczególny". To oznacza, że problem został rozwiązany.

AKTUALNOŚCI

OTWARCIE ŻUŻLOWEGO SEZONU NIE DLA
"ANIOŁÓW"
W  ostatnim  biegu  rozstrzygały  się  losy  jedynego
rozegranego  w  lany  poniedziałek  meczu  1.  kolejki
PGE Speedway...

ZABÓJSTWO NA STARÓWCE. DOSTAŁ
NOŻEM, ZMARŁ W SZPITALU
Nie  żyje  28letni  mężczyzna  ugodzony  nożem,
drugi – 31latek  jest ranny. Do zdarzenia doszło w
lany poniedziałek nad...

SPRAWILI POTRZEBUJĄCYM NAMIASTKĘ
ŚWIĄT. CIEPŁA STRAWĄ I ODZIEŻĄ
Bydgoszczanie  podzielili  się  wielkanocnymi
potrawami w ramach akcji "Ciepło serca w słoiku" 
po raz pierwszy w okresie...
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OGLĄDAJ NA ŻYWO 
Komunikacja » Służby mają już gdzie wykonywać badania techniczne pojazdów
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"WYKUPILI" PONAD 100 SŁÓW.
WSZYSTKO, BY WESPRZEĆ STRAŻAKA
Kiedyś  to on,  jako strażak OSP w Złejwsi Wielkiej
ratował  życia,  dziś  jego  życie  lepszym  chcą
uczynić inni. Grzegorz...

NIEBEZPIECZNIE W ŚWIĘTA NA DROGACH
REGIONU
Policjanci  podsumowują  akcję  "Bezpieczny
weekend".  Największy  ruch  samochodów  odbywa
się w poniedziałkowe popołudnie i...

BYDGOSKIE MORSY KOŃCZĄ SEZON. NA
MOKRO"
ŚmigusDyngus  hucznie  obchodzą  bydgoskie
morsy,  które  w  lany  poniedziałek  organizują
ostatnią kąpiel w sezonie. Wspólne...

GALERIE

CHOINKI NASZYCH WIDZÓW
19
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