Ostróda, dnia 24 maja 2016 roku

INFORMACJA
o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym
w Ostródzie w 2015 roku

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1195) oraz §3 pkt. 6 Zarządzenia Nr 48/2015 Starosty Ostródzkiego
z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania i rozpatrywania
petycji w Starostwie Powiatowym w Ostródzie informuję, że w 2015 roku do tutejszego
Urzędu wpłynęła 1 petycja, która dotyczyła wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości
wykonania badań technicznych pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porche
wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015
i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej
dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął Powiatowy
Rzecznik Konsumentów.
W dniu 7 stycznia 2016 r. udzielono odpowiedzi odmawiającej wszczęcia żądanej
kontroli, gdyż stacje diagnostyczne wykonujące badania okresowe pojazdów nie posiadają
specjalistycznych narzędzi do wykonywania badań homologacyjnych, w których dogłębnie
bada się poziom spalin emitowanych przez silnik o zapłonie samoczynnym
na szczegółową zawartość szkodliwych substancji. Powiadomiono także, że uprawnieni
diagności w ramach okresowego badania technicznego wykonują czynności zgodnie
z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 czerwca 2012 r., w którym szczegółowo określono sposób badania poziomu
zadymienia spalin w pojazdach wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym.
Natomiast odnosząc się do czynności jakie podjął rzecznik konsumentów
w przedmiotowej sprawie, poinformowano, że w związku z tym, ze Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Ostródzie realizuje obowiązki nałożone na niego ustawą w stosunku
do konsumentów zamieszkałych na terenie powiatu ostródzkiego, a do dnia udzielenia
odpowiedzi, tj. 7.01.2016 r. żaden z konsumentów z terenu powiatu nie zgłosił się
z problemem opisanym w petycji, uznano, że nie ma takiej potrzeby, aby Powiatowy
Rzecznik Konsumentów wystąpił z pozwem przeciwko Grupie Volkswagen, zwłaszcza,
że problemem zajął się na szczeblu centralnym UOKiK.
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