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oN,15ł  a, § .2015.KA,

Bielsko-Bi ał a, 02,I2.20 I  5 r.

sprawie wszczęcia kontroli

r. Prawo o ruchu drogowym

oDMAwIAM

wszczęcia kontroli w zakresie prawidł owoś ci wykonywania badań technicznych pojazdów
marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposazonych w silnik o zapŁonie
samoczlnnYm (silnik wYsokoPręzny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009_2015
i emitującYch do atmosfery szkodzące substancje w iloś ci wielokrotn ie przeWaczającej
dopuszczalne limity.

Zgodnie z §2 ust 1 Pkt 3i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zał resu i sposobu przeplowadzania bad,ań
technicznYch Pojazdow oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.
z20l5r, Poz, 776 z PoŹn.zm.) zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje
m,in, 

" 
j) sPrawdzenie i ocenę prawidł owoś ci dział ania poszczególnych zespoł ów i ukł adów

Pojazdu, w szczególnoŚci Pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony ś rodowiska, w tym
sPrawdzenie i ocenę, ",' emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeż eli
Pojazd jest naPędzanY silnikiem o spalaniu we-wnętrznym,.,, DziŃ I y zał ącznika nł  1
rozPorządzenia okreŚla szczegół owo sposób pomiaru zadymienia spalin pojazd,ów

kancelaria prawna

,,Świeca i WspóInicy'' sp.k.

ul. Bagatela 11 lok. 3

00-585 Warszawa

Odpowiadając na petycję z dnia 10 listopada 2015r. w
w trybie ar1. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997

(Dz.U. z 20l2r., poz,1l37 z poż n.zm.)
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ZZzpł onem samoczynnym, natomiast pkt 8.2.2 DziŃuI  zał ącznlka opisuje kryteria ocenY

speł nienia warunków technicznych pojazdu w tym zakresie.

Z kolęi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. W SPraWie

warunków technicznych pojazdów otaz zakresu ich niezbędnego wyposazenia (Dz.U.

z20l5t. poz.I077 z póź n.zm.) w §9, ust. 1 pkt 3 okreś la waruŃi jakim podlega Pojazd

napędzany silnikiem z z^ pł onem §amoczynnym, i tak:  ,, Pojazd powinien być tak

zbudowany, wyposaż ony i utrzymany, aby;..3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem

o zapł onie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w ząkresie od

prędkoś ci obrotowej biegu jał owego do mal< symalnej prędkoŚci obrotowej, wYraŻone

w postaci współ czynnika pochł aniąnia ś wiatł a, nie przekraczał o;  2,5 m-] , a w odniesieniu do

silnika z turbodoł adowaniem 3,0 m-] , a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu j0

czerwca 200B r. nie przelcraczał o ]  ,5 m- ]  ;  ".

Mając na względzie przeptsy prawa należ y stwierdzić , ż e podczas przeprowadzanego

ptzez diagnostę na stacji kontroli pojazdow badania prawidł owoś ci dział ania zesPoł ów

i ukł adów pojazdu pod względem ochrony ś rodowiska, w pojazdach zasilanych silnikiem

o zapł onie samoczynnym) za pomocą dymomierza diagnosta dokonuje wył ącznie pomiaru

cząstek stał ych emitowany ch przez pojazd na stanowisku pomiarolvym.

Stacje kontroli pojazdow w Polsce nie mają w wyposaż eniu urządzeń umoż liwiającYch

pomiar emisji gazow przęz silniki z zapŁonem samoczynnyffi, & przepisy nie nakł adaJą na

diagno stów obowiązku dokonywania takich badań.

Stwierdzenie przekroczenia emisji NOx ujawnione w tzw. ,,aferze Volkswagena" bYł obY

mozliwe w czasie próby drogowej zapomocąwysoko wyspecjalizowanego sprzętu,

Biorąc powyż sze pod uwagę brak jest przesł anek aby twierdzić , ż e diagnoś ci stacji

kontroli pojazdów nieprawidł owo przeprowadzali badania techniczne pojazdów

z silnikami o zapł onie samoczynnym nie ujawniając pojazdów o przekroczonej emisji

NOx.

Organem wł aś ciwym do kontroli zgodnoś ci produkcji pojazdów z waruŃami

okreś lonymi w homologacji jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, któremu

art. 70 w/w ustawy Prawo o ruchu drogowym daje takie uprawnienia.

W zakresie czynnoś ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawie informuję, ze

zadania rzęcznika konsumentów regulują przepisy ustawy z dnta 16 lutego 2001r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (DZ, U. z ż 0l5r., poz.184) oraz przepisy Ustawy zdnia 23



sierpnia 2007r, o przeciwdział antu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz.U. z2O0Jr., nr

I7I , poz, 1206 z póź n. zm.). Zgodnie z ww. ustawami charakter podejmowanych przez

rzecznika czynnoś ci uzależ niony jest okolicznoś ci konkretnego przypadku, a czynnoŚci

podejmowane są na wniosek konsumenta. Do dnia dzisiejszego do Powiatowego

Rzecznika Konsumentów nie wpł ynęĘ ż adne wnioski konsumentów w sprawie

nieuczciwych prak§k rynkowych stosowanych w obrocie z konsumentami przez firmY

Grupy Volkswagen Aktiengesellschaft z siedzibą w Wolfsburgu.

Otrz)ł nują:

1 x adręsat

1 x a,a.
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