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Zwracamy się do Pana w sprawie rozporządzenia (projekt z 23 grudnia 2015r)
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca ą ż 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2,
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Z powodów o których niżej wnosimy o wprowadzenie dostosowawczego okresu,
w którym będzie obowiązywać rozporządzenie i przepisy dotychczasowe.

Pani Premier Beata Szydło zapowiadając swoje rządy mówiła że będzie dbać o
polskich producentów a jej urzędnicy będą z uwagą wsłuchiwać się w głosy
producentów informujące o przeszkodach utrudniających rozwój firm i polskiej
gospodarki.

O rozporządzaniu dowiedzieliśmy się od producenta kilkanaście dni temu bo nie
było poddane konsultacjom społecznym, które pozwoliły by je udoskonalić i uwolnić
od zapisów budzących wątpliwości. Przykład w załączniku.

Na wszystkich konsultacjach społecznych uczestnicy zwracają uwagę że
konsultowane akty prawne są napisane językiem urzędniczym mało zrozumiałym dla
ludzi. Na łatwość zrozumienia zapisów wpływa ilość odniesień w tekście
rozporządzenie. Dlatego tekst rozporządzenia powinien zostać dostosowany do
potrzeb użytkowników anie nawyków i wygody autorów.

Z naszego rozeznania wynika ż MIiB nie wyznaczyło jeszcze jednostek
uprawnionych do homologowania pojazdów wcześniej zarejestrowanych w których
zostały dokonane zmiany konstrukcyjne opisane w rozporządzeniu. Nie mogą to być
3 jednostki na całą Polskę bo firm produkujących zabudowy ze zmianami
konstrukcyjnymi jest wiele.

Zostaliśmy poinformowani przez producenta, że koszt badania (wymaganego
rozporządzeniem) zmiany konstrukcyjnej po 1 lipca 2016 r wg PIMOT wzrośnie
prawie 10 razy. To jest nie możliwe do przyjęcia przez producentów przy aktualnych
cenach rynkowych produkowanych zabudów.

Do dnia dzisiejszego nie zostali przeszkoleni urzędnicy w wydz. Komunikacji jak
rejestrować pojazdy po 1 lipca 2016 r. zgodnie z nowymi przepisami. Spowoduje to
dla producentów duże trudności w przekazywaniu wykonanych zabudów pojazdów
klientom.
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Aktualnie jest potrzeba znalezienia rozwiązania, które ukróci proceder wprowadzania
do ruchu zabudów niebezpiecznych bo nie zgodnych z przepisami ale pozwalającego
funkcjonować małym firmom rzetelnie przestrzegającym przepisy i wymagania
techniczne w produkowanych zabudowach.

Ponieważ znalezienie takiego rozwiązania wymaga czasu i konsultacji zwracamy
się z prośbą o wprowadzenie okresu dostosowawczego w którym będą obowiązywać
nowe i stare przepisy na czas potrzebny do opracowania ulepszonych przepisów,.
Wprowadzenie takiego okresu zalecała dyrektywa 46/2007/UE.

Źle by świadczyło o nowym kierownictwie MliB gdyby powtórzyła się sytuacja
z 2013r. po wejściu w życie ustawy PoRD z dyrektywą 46/2007/UE kiedy firmy
bankrutowały z powodu złej ustawy i nie przygotowania do jej wprowadzenia.
Dlatego zwracamy się do Pana o wprowadzenie okresu dostosowawczego
Pozwoli to na udoskonalenie zapisów w rozporządzeniu, przygotowanie jednostek
uprawnionych do badań i przeszkolenia urzędników wydz. komunikacji.

Z wyrazami s

Antoni T. Dą i

Prezes Zarzą .
Stowar ~sze ie roducentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów


