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Zwracamy się do Pani Z prośbą o pomoc w likwidacji wprowadzonego bezprawnie
pismem ( w załączeniu) przez urzędnika depo Transportu Drogowego MliB dokumentu
nielegalnego, nazywanego "potwierdzeniem" bez którego producent nie może
zarejestrować wykonanego pojazdu użytkowego. Nie ma go w żadnych przepisach.

Kierownictwo MliB o tym wie i temu nie zaprzecza, że "potwierdzenie" jest
nielegalne, że zostało wprowadzone bezprawnie, że szkodzi producentom bo obniża
ich konkurencyjność i przez to szkodzi polskiej gospodarce.

Mimo naszych wielu interwencji nie likwiduje "potwierdzenia" dając tym wyraz
lekceważenia interesów mikro i małych polskich przedsiębiorców, ich pracowników i
rodzin pracowników. Daje zgodę na samowolę urzędniczą, niedopuszczalną w
państwie prawa w dodatku szkodliwą gospodarczo.

Zwracamy się do Pani z prośbą o podjęcie skutecznej interwencji, która doprowadzi do
likwidacji nielegalnego i szkodliwego dla naszej gospodarki dokumentu "potwierdzenia"
wprowadzonego bezprawnie przez urzędnika depoTO MliB.

Przepisy legislacyj Ile opracowywane w depo Transportu Drogowego MIiB, przez
długoletnich urzędników, którzy zostali w innej epoce bo nie uaktualnili swojej
wiedzy o procesach gospodarczych na rynku od wielu lat szkodzą naszej branży.

Są one sprzeczne z rządowym programem wspierania MŚP a ich tolerowanie
szkodzi wizerunkowi rządu, który powinien wymagać jego przestrzegania od MIiB.
Jako dowód załączamy opracowane przez producentów pisma informujące o
ujemnych skutkach gospodarczych na rynku, przepisów prawnych wprowadzanych
przez depo Transportu Drogowego MIiB. Prosimy o udzielenie odpowiedzi o
podjętych dzia~.fniach naprawczych w powyższych sprawach.
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W załączeniu
l. 7 pism ilustrujących sytuację rynkową producentów spowodowaną szkodliwymi
przepisami wydanymi przez MIiB,
2. Pismo do Starosr., wprowadzające "potwierdzenie"


