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Dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany
przepisów pozbawiających praw nabytych.

SZANOWNA PANI PREMIER,
Mam nadzieję, że z należytą powagą i odpowiedzialnością , przedstawiona sprawa zostanie
uregulowana prawnie przez obecny rząd.
Od kilku lat prowadzone są prace nad projektem nowelizacji wspomnianej ustawy. Mój niepokój
wzbudziło planowane wprowadzenie zapisu dające możliwość przeprowadzania badań ciągników
rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów /art. 81 ust.16/. Taki zapis spowoduje,
że stacje kontroli pojazdów gabarytowo i powierzchniowo wybudowane w celu prowadzenia tego
rodzaju badań, które już zostały pozbawione praw nabytych, zmuszone będą nadal wnosić opłaty
z tytułu podatku od nieruchomości do samorządów lokalnych, chociaż badań tych przeprowadzać już
nie będą, albowiem wygodnie będzie rolnikowi przywołać diagnostę samochodowego do swojego
gospodarstwa. Wprowadzona poprzednio zmiana i planowany zapis to urzędowy „rozbój w biały
dzień”. Przedsiębiorcy tacy jak ja, w wyniku pozbawienia praw nabytych oraz teraz planowanych
zmian, według mojej oceny, administracji samorządowej jak i również orzecznictwa sądów
administracyjnych - są i będą obowiązani do płacenia niesłusznie naliczanych podatków.
W załączeniu przesyłam opinię Ministerstwa Finansów, o którą poprosiło Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Z opinii owej wynika wprost, że należy zburzyć dotychczasowy obiekt stanowiący
dorobek mojego życia i postawić mniejszy - taką sugestię odbieram jako kpinę z obywatela
prowadzącego działalność gospodarczą o statusie mikroprzedsiębiorcy z obszarów wiejskich.
Czy to jest ta „dobra zmiana” i tak ma wyglądać sprawiedliwe i prawe Państwo? Skoro poprzednio
w wyniku wprowadzenia nieprzemyślanych zmian przepisów ustawy, teraz uważa Pani Premier za
stosowne znowelizować zapis, który uporządkuje kwestie podatkowe dotyczące podmiotów
wykonujących badania techniczne pojazdów?

Nadmieniam, że od stycznia 2016 wszyscy płacą zawyżone podatki za obiekt, który z winy
projektodawcy i ustawodawcy obecnie i w przyszłości nie będzie wykorzystywany!
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