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Plan kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na rok 2022 

 
 

L.P. 
NAZWA  JEDNOSTKI  

KONTROLOWANEJ 
TEMATYKA  KONTROLI 

RODZAJ  

KONTROLI 

TERMIN  

KONTROLI 

1 

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów  

GOMEX  Krzysztof Goryński 

ul. Szosa do Lipian 20  

74-320 Barlinek 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

             pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa Czerwiec 2022 r. 

2 

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. 

w Myśliborzu 

ul. Królewiecka 45  

74-300 Myślibórz 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

             pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa   Czerwiec 2022 r. 

3 

Podstawowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

“ART-MOT”Artur Kuczyński 

ul. Łużycka 4 

74-300 Myślibórz 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

             pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa Czerwiec 2022 r. 

4 

Podstawowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

ZHU “SAWMOT” Anna Sawicka 

ul. Lipowa 18  

74-300 Myślibórz 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

             pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa Czerwiec 2022 r. 



5 

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

P.H. AUTO-KOR  

Ireneusz Korzeniowski 

ul. Kosynierów 2  

74-400 Dębno 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

            pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa  Lipiec 2022 r. 

6 

Podstawowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

PBO “EDBUD” 

ul. Włościańska 22  

74-400 Dębno 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

            pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa  Lipiec 2022 r. 

7 

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

Anna Słomian „ANGAMA”  

ul. Chojeńska 8  

74-400 Dębno 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

             pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa Sierpień 2022 r. 

8 

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

Agata Szulc ASO “AKUNUMA  1” 

ul. Św. Bonifacego 48  

74-320 Barlinek 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

            pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa  Sierpień 2022 r. 

9 

Podstawowa Stacja Kontroli 

Pojazdów  

Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja 

Romockiego „Morro” 

ul. Szosowa 2  

74-320 Barlinek 

Kontrola przestrzegania warunków 

upoważnienia do dokonywania badań 

technicznych pojazdów, a w 

szczególności: 

        1/ warunków lokalowych 

        2/ wyposażenia kontrolno-  

             pomiarowego i technicznego 

        3/ kart okresowych kontroli                   

            eksploatacyjnych  urządzeń 

        4/ prawidłowości przeprowadzania     

            badań technicznych pojazdów 

        5/ prawidłowości wydawania         

            stosownych zaświadczeń 

problemowa Sierpień 2022 r. 

 

 


