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Maj4c na uwadze, iz zgodnie

samozEdzie powiatouvym (tj. Dz.U.

arl. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

z

wykonuje okre6lone ustawami zadania
innymi

t. poz. 1445) aitana dalej ,,ustawq" powiat
publiczne o charakterze ponadgminnym miqdzy

2015

w zakresie ochrony Srodowiska oraz przyrody oraz wobec ujawnionego

sp6lek grupy Volkswagen AG polegaj4cego na produkcjiw latach 2008

-

dzialania

2015 samochod6w

wyposa2onych w oprogramowanie manrpuluj4ce wysoko6ciq emitowanych spaiin w stopniu
pzekraczajEcym dopuszczalne normy prawne i Srodowiskowe, wnoszg o podniesienie na

najbli2szej sesji Rady Powiatu okoliczno6ci przedstawionych w niniejszym pi6mie.

W

celach informacyjnych

w

zalqczeniu pzedkladam kr5tki opis tzlru. afery

Volkswagena.

W szczeg6lno5ci wnosze o zamieszczenie w porzqdku najbli2szej sesji Rady
Powiatu nastqpujqcych zagad n ieri :

363.

Zadania i obowiqzki starosty w zakresie ustawy z dnia 2O czetwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ti. Dz.U. z 2012 r. poz. 11371oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 12321w kontek5cie afery
Volkswagena
Starosta, iak i prezydent miasta na prawach powiatu zgodnie z regulacjq art. 378
p.o.S jest podstawowym organem ochrony Srodowiska, poniewa2 kompetencje w sprawach
zwiAzanych

z

ochronE Srodowiska

w pierwszej kolejno6ci adresowane sq do starost6w i
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prezydent6w miast na prawach powiatu. Odno6nie do obowiqzk6w starost6w i prezydent6w
miast na prawach powiatu w zakresie dopuszczenia do ruchu pojazd6w i ich kontroli, nale2y
Prawo o ruchu
wskaza6, i2 zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997

-

drogowym (tj. Dz.U.

z 2012 r. poz. 1137) starosta wla6ciwy ze wzglqdu na miejsce

zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, wydajqc dow6d rejestracyjny dokonuje rejestracji
pojazdu (art. 73 $ 1). Ponadto zgodnie z arl.83b w ramach wykonywanego pzez starostq
nadzoru nad stacjami kontroli pojazdu, co najmniej razw roku przeprowadza on kontrolq tych

stacji. Majqc na uwadze powy2sze okoliczno6ci faktyczne nale2y jednoznacznie
wskaza6, a2 samochody wyposa2one w oprogramowanie manipulujqce ilo6ciE
emitowanych spalin nie powinny by6 zarejestrowane i dopuszczone do ruchu,
ponadto nie powinny pozytyrrnie przechodzi6 przeprowadzanych kontroli, za6 te
dopuszczone powinny by6 z niego wycofane z uwagi na niespelnianie norm prawnych

i norm Srodowiskowych.
W petycji z dnia 10 listopada 2015 r., zostalo skierowane 2qdanie wszczqcia kontroli

w trybie art. 83b ust.2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidlowo6ci
wykonywania badari technicznych w przypadku pojazd6w marek Volkswagen, SEAT, Audi,
Skoda i Porsche wyposazonych w silnik o zaplonie samoczynnym (silnik wysokoprq2ny,
silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujqcych do atmosfery szkodzqce

substancje

w

ilo6ci wielokrotnie przekraczajqcej dopuszczalne limity. Ponadto, Starosta

zostal poinformowany o przebiegu lzt't. afery Volkswagena, jej skutkach w Polsce oraz o

zachodzqcym wysokim prawdopodobieristwie niewazno6ci wydanych Swiadectw
homologacji.

Dow6d: Petycja z dnia 10 listopada 2015 r. i opinia z dnia 15 pa2dziernika 2015 r. wydana
przez Zesp6l Rzeczoznawc6w samochodowych, maszyn
Swiat Sp. z o.o.

-

i

urzqdzen Automobilklub Nowy

w posiadaniu Powiatu,

Jednakze adresat przedmiotowej petycji stwierdzil, i2brakjest podstaw do wszczqcia
rzeczonq kontroli wobec faktu, i2 stacja kontroli pojazdu nie posiada specjalistycznych
narzqdzi do wykonywania badafi, w kt6rych bada siq poziom spalin emitowanych przez
silniki o zaplonie samoczynnym, ponadto nie posiada mo2liwo5ci prawnych weryfikacji
oprogramowania, o kt6rym mowa w petycji.

Dow6d: Odpowied2 na petycjq

-

w posiadaniu Powiatu,

Wobec niepodjqcia jakichkolwiek merytorycznych dziala(t, w dniu 18 grudnia 2015 r.
do Starost6w i Prezydent6w miast na prawach powiatu zostalo skierowane pismo z proSbq o
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udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w pzedmiotowym pi6mie oraz z proSbq o
wyja5n ien ie ki lku kwesti i dotyczEcych dziala fi podjqtych przez Sta rostwa Powiatowe.
Dow6d: Wydruk korespondencji e-mail,

Jednak2e, na dzien spozEdzenia niniejszego pisma, nie zostala udzielona
odpowiedz na zadne z pzedstawionych pytafi.
Nalezy podkre5li6, iz informacja wskazujEca, kt6re samochody s4 wyposazone w
oprogramowanie manipulujqce iloSciq emitowanych spalin jest dostgpna na nastqpujqcych
stronach:
725.

http://i nfo. vol kswaoe

726.

http://m icrosites. aud i. com/servicecampaiqns/pl-pl/index. htm I

727.

http://www.seat-auto.pl/serwis/silniki-diesel/sprawdz-swoi-samochod.html

728.

htto://skoda-recallactions. skoda-a uto. com/ol-pl?s=W&cd =0

Ponadto, w petycji

n.

com/pl/pl/h ome?tab=check-own-car

z dnia 10 listopada 2015 zostalo wskazane kt6re silniki zawierajE
w jakich modelach samochod6w zostaly one

manipuluj4ce oprogramowanie oraz
zamontowane.

Tak wigc za pozbawione podstaruy i niezgodne z prawd4 nale2y uzna6,
twierdzenia adresata powy2ej wskazanych pism, i2 nie ma mo2tiwo5ci technicznej
weryfikacii, kt6re samochody se wadliwe i wobec kt6rych zachodzi wysokie
podej rzen ie n iewa2n o5ci Swiadectwa homologacj i.
Na podstawie ustawy

-

Prawo o ochronie Srodowiska, starostom i prezydentom miast

na prawach powiatu zostal Wzyznany szeroki zakres zadafi, obejmujqcy z jednej strony
reglamentowanie korzystania ze Srodowiska, tj. wydawanie pozuroleri na prowadzanie do
Srodowiska substancji i energii, a z drugiej kontrolg przestrzegania i stosowania
przepis6w o ochronie Srodowiska oraz nadz6r nad instatacjami i urzqdzeniami,

zar6wno pizez bezpo5rednie inspekcje jak i poprzez mo2liwo56 naktadania na
korzystaiqcych ze Srodowiska licznych obowiEzk6w, szczeg6lno6ci dodatkowych
pomiar6w emisji, kontroli, sporzqdzania przeglqd6w ekologicznych, czy te2 ustalania
podmiot6w, kt6re negatynrnie oddzialujq na Srodowisko otaz zadari w celu

ograniczenia

ich

uciqiliwo5ci,

a

|r,khe przyrrr6cenia Srodowiska

do

stanu

wlaSciwegots2.

Obowiqzek dzialania starost6w i prezydent6w miast na prawach powiatu w
zakresie ochrony Srodowiska wynika wprost z arL 379 p.o.6, kt6ry stanowi, ii starosta
182

https : //www.

n i k.

I ov. pllko ntrole/wvn

i

ki -

kontrol

i

-n

i

k/kontrole, 1 268S. htm I
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i inne podmioty sprawujq kontrolq przestrzegania i stosowania przepis5w o ochronie
Srodowiska w zakresie objqtym wla6ciwo6ciq tych organ6w. Ponadto, ustawa ta naklada
na te podmioty szereg innych obowiqzk6w w zakresie ochrony Srodowiska, w6r6d kt6rych
nale2y wskaza6 obowiqzek nakladania na podmioty korzystajqce ze Srodowiska obowiqzku

prowadzenia i pzedkladania pomiar6w wielkoSci emisji, poziom6w substancji lub energii w
Srodowisku, jezeli z przeprowadzonej kontroliwynika, 2e nastqpilo pzekroczenie standard6w

l

i2orazart. 178), nakladania na podmioty kozystajqceze Srodowiska
obowiqzku spozqdzenia i przedlo2enia przeglqdu ekologicznego (art. 237), nakladania na

emisji (art. 150 ust.

podmioty kozystajqce ze Srodowiska obowiqzku ograniczenia oddzialywania na Srodowisko

i

jego zagro2enia, atak2e przywr6cenia Srodowiska do stanu wla6ciwego (art.362 ust. 1-2).

Do starost6w, jako organ6w ochrony Srodowiska, nale2a kluczowe zadania, kt5rych

spos6b prawidlowy ma istotny wplyw na zapewnienie wymagai ochrony
Srodowis ka pzez pod m oty prowadz4ce dziala n oSc g ospod arczq oraz zazqdc6w obiekt6w
powoduj4cych emisjq do Srodowiska. Ponadto, starosta jest podstawowym organem ochrony
realizacja

w

I

i

Srodowiska

, gdyz to do niego ustawa w pierwszej kolejno6ci adresuje kompetencje zwiqzane

z ochron4Srodowiska.
Nale2y r6wnie2 wskaza6, i2 wskazany ustawowo zakres zadafr starosty dotyczqcy

pojazd6w, ich kontroli, dopuszczania do ruchu

i

rejestracji,

a takze dotyczqcy

ochrony

Srodowiska stanowi jego obowiqzek, kt6rego zaniechanie mo2e prowadzi6 do skutku w
postaci odpowiedzialnoSci karnej na zasadzie arl. 231 $ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

-

ustawy Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.), Ponadto, sankcjonowane jest
tak2e pomocnictwo w postaci postqpowania wbrew prawnemu, szczeg6lnemu obowiqzkowi
niedopuszczenia do popelnienia czynu zabronionego, ptzez co ulatwia siq innej osobie jego

popelnienie. Kluczowe

jest wskazanie, i2 sp6lki grupy Volkswagen AG

produkujqc

samochody emitujqce do atmosfery znacznie zav,ty2one w stosunku do norm ilo6ci tlenku
azotu (NOx) doprowadzaj4 do zanieczyszczenia Srodowiska stwazajqcego zagro2enie dla

2ycia lub zdrowia,

a

tak2e powoduje istotne obnizenie jako5ci powietrza, wody, etc., co

wyczerpuje znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 182 S 1 k.k.

364. Mo2liwa odpowiedzialno66 z tytulu naruszenia dyscypliny

finans6w
publicznych przez niedochodzenie roszczefi nale2nych powiatowi z tytulu posiadania

wadliwego pojazdu grupy Volkswagen
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dla

Manipulacie dokonane pruez koncern Volkswagen maj4 reatne konsekwencje
Skarbu Paristwa i iednostek samorzqdu terytorialnego. Wiele z wadtiwych

poiazd6w zostalo zakupionych przez podmioty pubticzne w trybie zam6wieri
publicznych, w tym przez jednostki samorzqdu terytorialnego. Majqc na uwadze
powy2sze informacje nale2y uzna6,2e 2aden z wykonawc6w nie dokonal dostawy pojazd6w,

kt6rych mozliwo6ci techniczne odpowiadajq ofercie i spelniaj4 warunki powszechnie
obowi4zujqcego prawa. W konsekwencji polskie prawo iest nieprzestrzegane r6wnie2
pnzez podmioty publiczne, a zbagatelizowanie niniejszego problemu pzez uzgdnik6w
realizujqcych zam6wienie publiczne oraz pzez pracownik6w uzqdu zam6wieh publicznych
mo2e zosta6 uznane za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych.

Zgodnie z treSci4 art. 5 ustawy

z

dnia 17 grudnia 2OO4 r. o odpowiedzialnoSci za
naruszenie dyscypliny finans6w publicznych, naruszeniem dyscypliny finans6w publicznych
jest tak2e niedochodzenie nale2no6ci Skarbu Paristwa, jednostki samozqdu tefiorialnego

lub innej jednostki sektora finans6w publicznych, a tak2e dochodzenie tej nale2nosci w
wysoko6ci ni2szej niz wynikajqca z prawidlowego obliczenia. Wobec powy2szego oraz
wobec fahu, i2 podmiotom posiadajqcym pojazdy wyposa2one w manipulujqce
oprogramowanie, pzysluguje szereg roszczeh nadanych przez pzepisy ustawy

kwietnia 1964 r.

-

z

dnia 23

Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) miqdzy innymi

uprawnienie do zEdania obnizenia ceny lub wyplaty odszkodowania, niedochodzenie przez
posiadaczy wadliwych pojazd6w swoich praw majqtkowych moze by6 uznane za naruszenie
dyscypliny

fi

nans6w publicznych.

Stosownie

do orzeczenia Gl6wnej Komisji Orzekajqcej z dnia I wrzeSnia 2008 r.

(DF/GKO-4900-44142108/1798), pzez zaniechanie dochodzenia naleznoSci, o ktorym mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno6ci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych, nale2y rozumie6 niepodjgcie wszelkich przewidzianych

do jei

uzyskania. W przypadku nate2noSci
cytrvilnoprawnych, spos6b dochodzenia nale2no6ci nie jest Sci6le okre6lony, zatem nale2y
przyiqe, 2e powinny zosta6 podjgte takie czynnoSci, kt6re ze wzglqdu na zasadE

prawem czynno6ci zmierzajqcych

gospodarno6ci bgd4 najbardziej racjonalne i skuteczne

Na realnq mo2liwo56 wszczqcia postqpowania wskazuje stanowisko poznaiskiego
rzecznika dyscypliny finans6w publicznych, kt6ry w dniu 14 marca 2016 r. wezwal
pzewodniczqcych radorazw6jt6wgmin Dobra, Kawgczyn iPrzykonadozNo2enia informacji
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o podjetych dzialaniach w sprawie mozliwo6ci naruszenia dyscypliny finans6w publicznych
pzez niedochodzenie roszczeh naleznych gminie z tytulu posiadania wadliwego pojazdu
grupy Volkswagen.

Majqc na uwadze powyZsze roala2ania prawne i wskazane okoliczno6ci
faktyczne za uzasadnionq nale2y uzna6, potrzebg roalaienia mo2liwo6ci naruszenia
dyscypliny finans5w publicznych przez urzgdnik6w, kt6rzy nie dochodzq roszczefi
zwiqzanych z posiadaniem przez powiat wadliwvch poiazd6w.
Reasumujqc, ufam, i2 przedstawione zagadnienia wobec skali problemu jakim jest

naruszenie praw majqtkowych tysiqcy Polak6w,

w tym

czlonk6w lokalnej wsp6lnoty

samorzqdowej zostanq podniesione na najblizszej sesji Rady Powiatu.

I
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