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Dotyczy: petycji Kancelarii Prawnej ,,Swieca i Wspólnicy" Sp.

K

W związku z petycją Kancelarii Prawnej ,,Świeca i Wspólnicy" Sp. K. uprzejmie
informuję, iż zmuszony jestem odmówić wszczęcia kontroli w trybie ań. 83b ust. 2 pkt 1
ustawy prawa o ruchu drogowym. Wyjaśniam, że w tym trybie podległe mi słuzby
kontrÓlowały już w 2015r. wszystkie stacje kontroli pojazdów działające na terenie miasta

Żory (4 stacje kontroli pojazdów). Obowiązek w tym zakresie został wypełniony,

az

otrzymanych informacji nie wynika, że SKP działające na terenie miasta Zory dopuściły
się naruszeń podczas wykonywania badań technicznych pojazdow. Ponadto wyjaśniam,
ż,e stacje kontroli pojazdow nie gromadządanych o oznaczeniu silnika, więc nie jest możIiwe

skontrolowanie i ustalenię badań przedmiotowych pojazdów. Stacje diagnostyczne działają
zgodnie z przepisami i przeprowadzająnie ,,rutynowe", a okresowe lub dodatkowe badania.
Zakres i czynnościtakich badań określają odpowiednie rczpotządzenia i podczas badania
silnika o zapłonie samoczynnym diagnosta bada jedynie zadymienie spalin, a nie poziom
emisji tlenków azotu.
Od powiatow:ego rzecznika praw konsumenta dziŃającego w naszym mieścienie otrzymałem
informacji, ażeby wpłynęłydotychczas wnioski konsumentów .o udzielenie pomocy

rv dochodzeniu roszczęń od grupy Volkswagen z tytułu niezgodnościpojazdu z umową
czy dokonania zakupu auta w wyniku zastosowanla przęz tego przedsiębiorcę nieuczciwej
praktyki rynkowej, polegającej na wprowadzeniu w błąd, co do wskaźników emisji spalin.
W związku z tym rzecznik nie miał podstaw do podjęcia działan wobec gTupy Volkswagen
w oparciu o normę prawnąwskazanąprzez wnoszącego petycję.

Jednocześnie zapewniam, że kazdemu konsumentowi, który zgłosi tzęcznikowi problem
opisany w petycji udzielona zostanie stosowna pomoc prawna, w ramach ustawowych
kompetencj i przypisany ch rzecznikowi.
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