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NA WYCIECZKĘ BEZPIECZNYM AUTOKAREM
Stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty, trzeźwość oraz czas pracy kierowcy to główne
elementy, na które zwracają uwagę funkcjonariusze. Nyscy policjanci sprawdzają busy i autokary,
którymi dzieci i młodzież wyjeżdżają na wycieczki czy kolonie. Pamiętajmy, że kontrolę może zgłosić
każdy - nauczyciel, rodzic czy opiekun. Wystarczy tylko zadzwonić na numery tel. 77 4090969 lub 77
4090991 w Nysie lub do konkretnej już jednostki na terenie naszego województwa.
Dobrym zwyczajem stało się już kontrolowanie przez policjantów ruchu drogowego autokarów, które zawiozą dzieci na
wycieczki czy obozy.
Pamiętajmy, że kontrolę taką może zgłosić każdy czy to rodzic czy opiekun wycieczki - najlepiej kilka dni wcześniej.
Wystarczy zadzwonić na numery 77 4090969 lub 77 4090991 w Nysie oraz na numer stacjonarny konkretnej jednostki Policji
w innym mieście. Miejscem kontroli autokarów w Nysie jest plac na ul. Racławickiej - między stacją PKP Nysa a restauracją
McDonald. To tam policjanci sprawdzają zgłoszone do kontroli pojazdy.
Jeśli jednak nauczyciel lub rodzic - już na miejscu zbiórki - będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące
niesprawności autokaru, czy też stanu trzeźwości kierującego nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd i
powiadomić policjantów.
Autokar możemy sprawdzić także we własnym zakresie na stronie: bezpiecznyautobus.gov.pl., oraz na stronie
historiapojazdu.gov.pl.
Wykaz punktów kontrolnych autokarów na terenie Opolszczyzny
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
KMP OPOLE

Opole ul. Pużaka (zajezdnia MZK)

tel. 77 4222582
godz. 6.00-22.00

KPP STRZELCE OPOLSKIE

Dworzec PKS
47-100 Strzelce Opolskie ul.
Powstańców Śląskich 24

Dyż. KPP Strzelce Opolskie
tel. 77 4621903
Wydział Ruchu Drogowego
tel. 77 4621944
godz. 6.00-22.00

KPP KĘDZIERZYN-KOŹLE

Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska
Polskiego 18

tel. 77 4724603
godz. 6.00-22.00

KPP GŁUBCZYCE

Głubczyce ul. Dworcowa

tel. 77 4710227
godz. 7.00-8.00

KPP PRUDNIK

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 74
(parking przy stacji paliw)

tel. 77 4069996/97
tel. 77 4341846/ 24h

KPP NYSA

48-300 Nysa ul. Racławicka 1-12
(między stacją PKP Nysa a
restauracją McDonald

KPP BRZEG

Parking DK 94 na wysokości
zajazdu Rybiorz

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

tel. 77 4090940
tel. 774090969
tel. 77 4090991
godziny dostosowane każdego
dnia do wcześniejszych zgłoszeń
tel. 77 4240072
6.00-10.00

