Bielsk Podlaski, 31.12.2015 r.

Or.152.2.2015
KANCELARIA PRAWNA
„ŚWIECA I WSPÓLNICY” SP.K.
UL. BAGATELA 11 LOK. 3
00-585 WARSZAWA
W odpowiedzi na petycję wniesioną przez Państwa Kancelarię Prawną do Starosty Bielskiego w dniu
16.11.2015 r., stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)
zawiadamiam o sposobie jej załatwienia.
Petycja zawiera żądania:
1)

wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zakresie prawidłowości
wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów Volkswagen, Seat, Audi, Skoda
i Porsche wyposażonych w silniki wysokoprężne o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych
w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie
przekraczającej limity, a będących w pojazdach marki Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche;

2)

przedłożenia informacji na temat czynności, jakie w sprawie podjął powiatowy rzecznik
konsumentów.

Ad. 1)
Starosta Bielski informuje, że zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), w ramach wykonywanego nadzoru nad
stacjami kontroli pojazdów takie kontrole są wykonywane. Pracownicy Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim raz w roku przeprowadzają kontrole
w zakresie zgodności stacji z wymogami ustawowymi, prawidłowości wykonywanych badań
technicznych pojazdów i prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Stacje kontroli
pojazdów na podstawie rozporządzenia z dnia 10 lutego 2006 r. Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne
pojazdów (Dz. U. Nr. 40, poz. 275) posiadają na wyposażeniu urządzenie przystosowane do pomiaru
zadymienia, zwane dymomierzem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań

technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 776 z późn. zm.) diagnosta jest zobowiązany do sprawdzenia i oceny stanu technicznego układu
wydechowego, emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin. W dniu 17.12.2015 r. Starosta
Bielski, jako sprawujący nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w granicach Powiatu Bielskiego,
wystosował pismo do wszystkich stacji kontroli pojazdów nakazujące ścisłe przestrzeganie rozdziału
III cytowanego wyżej rozporządzenia: Pomiar zadymienia spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie
samoczynnym i niedopuszczania do ruchu pojazdów przekraczających określone normy. Według
informacji Federalnego Urzędu Transportu Drogowego we Flensburgu w Niemczech koncern VW
wzywa do serwisu około 2,5 mln właścicieli aut ze zmanipulowanymi silnikami. Mając powyższe na
uwadze, Starosta Bielski poprzestanie na ścisłej kontroli stacji kontroli pojazdów pod względem
przeprowadzanych badań technicznych pojazdów odnośnie spełniania norm prawnych dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Ad. 2)
Podstawowym aktem prawnym, ustanawiającym instytucję powiatowego rzecznika konsumentów,
określającym jego zadania, jak i wyposażającym go w odpowiednie uprawnienia jest ustawa z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.).
Ustawowym zadaniem rzeczników jest przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego poradnictwa
konsumenckiego oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw
i interesów konsumentów. Jednak należy podkreślić, że rzecznik konsumentów nie wszczyna działań
z urzędu. Zakres działań podejmowanych przez rzecznika wyznacza indywidualny wniosek
konsumenta. Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku Podlaskim żaden wniosek
sygnalizujący problem opisany w petycji nie został złożony. Dodatkowo wyjaśnia się, że Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest organem właściwym w sprawach dotyczących
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie
manipulowania wskaźnikiem emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen. Wyniki tego
postępowania będą mogły mieć istotne znaczenie dla konsumentów w zakresie wyboru podstaw
prawnych dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj. z tytułu niezgodności towaru z umową,
odpowiedzialności z tytuły rękojmi, uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego
pod wpływem błędu, czy też odpowiedzialności z tytułu zastosowania wobec konsumentów nieuczciwej
praktyki rynkowej.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku Podlaskim zapewnia, że każdemu konsumentowi, który
indywidualnie zgłosi do rzecznika problem opisany w petycji, w ramach ustawowych kompetencji
rzecznika zostanie udzielona stosowna pomoc prawna.
Z up. STAROSTY
mgr Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu
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