WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA RZESZOWA
(stan na 16.02.2012 r.)

Nr SKP
RZ/002
RZ/003/P
RZ/005/P
RZ/006
RZ/009
RZ/011/P
RZ/012/P
RZ/013/P
RZ/014/P
RZ/020/P
RZ/021/P
RZ/022
RZ/023
RZ/024/P
RZ/025
RZ/026/P
RZ/027/P
RZ/028
RZ/029/P

Zakres badań
okręgowa
A,B/c,d,e,f.
A,B,T/c,d,e,f
okręgowa
okręgowa
A, B, T
A,B,T/c,d,e,f
A,B/c,d,e,f.
A,B,T
B/c,d,e
A,B/c,d,e,f.
okręgowa
okręgowa
B,CC,D,T
okręgowa
A,B,T
A,B,T,E.
A,B,T,E
A,B,T,E

Adres stacji kontroli pojazdów
35-231 Rzeszów ul. Towarowa 12
35-210 Rzeszów ul. Warszawska 91
35-083 Rzeszów ul. Matuszczaka 5
35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 13
35-959 Rzeszów Al. Wyzwolenia 6
35-501 Rzeszów Al. Wyzwolenia 4
35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46
35-205 Rzeszów ul. Warszawska 26a
35-959 Rzeszów ul. Rejtana 67
35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 50
35-083 Rzeszów ul. Podkarpacka 4
35-103 Rzeszów ul. Handlowa 2
35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 4
35-322 Rzeszów ul. Ciepłownicza 8D
35-241 Rzeszów ul. Lubelska 54
35-304 Rzeszów ul. Sikorskiego 435
35-503 Rzeszów ul. Dębicka 47b
35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 7A
35-210 Rzeszów ul. Reymonta 3

Nazwa przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej
Z. U. H. RZM Anna Lesińska-Hajduk, Wojciech Lesiński, Mariusz Hajduk
POCZTA POLSKA S.A. Centrum Logistyki Dział Techniczny w Rzeszowie
„InterPetro” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Firma Usługowo-Handlowa „Janex” Jan Kadłuczka
„SAWAS” Samochodowe Warsztaty Szkoleniowe
AUTO CENTRUM Sp. z o.o. Stacja Usługowo-Handlowa Nr 1.
„RES MOTORS” Sp. z o.o.
„Watkem” Sp. Z o.o.
Multimoto Sp. Z o.o.
PUH "WATKEM” Wiesław Puterla
PGE Dystrybucja S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o.
Subdealer FIAT Spółka jawna. Janusz Ner, Zdzisław Grzyb
Zakład Usług Motoryzacyjnych Wojciech Kaszuba
EURO-CENTER Lilianna Kisała
Polski Związek Motorowy, Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

Objaśnienia:
1. Okręgowa stacja kontroli pojazdów - w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska oraz w zakresie badań
co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania
gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych
w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie
elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, C, CC, D, T, E w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, rozszerzonego o badania a, c, d, e, f, jeżeli stacja kontroli pojazdów posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
Symbole rodzajów pojazdów:
A - motocykle i motorowery,
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
T - ciągniki rolnicze,
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

Symbole rodzajów badań:
c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
f -pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.

