
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ NA TERENIE POWIATU 

ŻYRARDOWSKIEGO 
 

Lp. NAZWA I NUMER STACJI KONTROLI POJAZDÓW NUMER STACJI DIAGNOŚCI ZAKERES BADAŃ 

1 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY 

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o. o.   

ul. Mireckiego 54, 96-300 Żyrardów 

tel. (46) 855-41-51 

WZY/001 

 

okręgowa 

2 Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MADUK” 

Maciej Dukaczewski 

ul. Moniuszki 31, 96-300 Żyrardów 

tel. (46) 855-35-05  

WZY/003/P 

 

podstawowa 

 

3  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

„PRUSZYŃSKI – KALUŻNY” Sp. z o. o.  

ul. Dworcowa 42, 96-320 Mszczonów 

tel. (46) 857-14-90 

WZY/007 

 

okręgowa 

4 Podstawowa SKP  

JAKTOROWSKA AUTOCENTRUM E.T.P. BANASIAK & A. 

KAWECKA S.C.  

96-300 Żyrardów, ul. Jaktorowska 28 

tel.(46)855 40 50 

WZY/013/P 

 

podstawowa 

 

5 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

P.U.H. L.K.R. NOWAKOWSCY Spółka Jawna 

ul. Jodłowskiego 80, 96-300 Żyrardów 

tel. (46) 855-89-55 

WZY/009 

 

okręgowa 

6  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

WIKA Spółka z o. o. Sp. K. 

ul. Jaktorowska 41a, 96-300 Żyrardów 

tel. (46) 855-41-66 

WZY/010 

 

okręgowa 



7 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

P.U.H. L.K.R. NOWAKOWSCY Spółka Jawna 

ul. Tarczyńska 111B, 96-320 Mszczonów 

tel. (46) 854-88-55 

WZY/009 

 

okręgowa 

8 „CHARTER” Sp. z o.o.96-315 Wiskitki ul. Guzowska 35 

tel. 515 154 800 
WZY/12 okręgowa 

 

Art. 83 ust 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w: 

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, 

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, 

c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; 

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 

b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, 

c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. 

1a.Badanie techniczne 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 zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, 

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego 

określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe 

wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji 

kontroli pojazdów. 

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16794608

