Częstochowa, dnia 16-12-2015r.

NA.152.21.1.2015

Kancelaria Prawna
"Świeca i Wspólnicy" Sp. k.

Dotyczy: petycji z dnia 10 listopada 2015r.
Działając na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy
o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195), wzywam do uzupełnienia przedmiotu
petycji poprzez wskazanie :
 przepisu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych
pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 776 ze zmianami), który został naruszony przez
diagnostę przeprowadzającego badanie techniczne pojazdu, bądź przepisu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305
ze zmianami), którego pojazd nie spełniał,
 numerów identyfikacyjnych lub numerów rejestracyjnych pojazdów, których
petycja dotyczy,
 stacji kontroli pojazdów, w których zostały przeprowadzone badania
techniczne w/w pojazdów (z przyporządkowaniem numeru identyfikacyjnego
lub rejestracyjnego do stacji przeprowadzającej badanie techniczne).
Powyższe informacje należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego wezwania. W przypadku nieuzupełnienia treści petycji w powyższym
terminie, pozostanie ona nierozpatrzona.
Jednocześnie informuję, że posiadane uprawnienia rzecznika konsumentów
można określić jako doradcze i procesowe w indywidualnych sprawach
konsumenckich.
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Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Częstochowie nie zwracał
się dotychczas żaden mieszkaniec Częstochowy w sprawie problemu związanego
z manipulowaniem wskaźnikami emisji spalin w samochodach produkowanych przez
koncern Volkswagen, stąd brak podjętych działań w tym zakresie.
W przypadku jeżeli taka sprawa wpłynie do Biura Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Częstochowie zostanie konsumentowi udzielona stosowna pomoc
prawna.
Dodatkowo nadmieniam, że w przypadku, gdy działania przedsiębiorcy nie
są przypadkiem jednostkowym tylko mają charakter stałej praktyki, może być ona
uznana za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Zgodnie z prawem
działania w tym zakresie podejmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W dniu 14 października 2015r. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające
w sprawie Volkswagen Group Polska. UOKiK zbada, czy konsumenci mogli być
wprowadzeni w błąd w zakresie poruszanej kwestii. Informacje na ten temat można
znaleźć na stronie internetowej urzędu.
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
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