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Wszystkie Rady Gmin, Powiatów lWojewództw

PETYCTA

w interesie publicznym w zakľesie zmtany przepisów prawa mieiscowego

Działaiąc w imieniu własnym, nazasadzie art' 2 ust' ]. ustawy z dnia L7lĺpca 2014 roku o peľycjach, składam nĺniejszą perycię
w interesie publicznym ĺ postuluję o zmĺanę przepisów prawa:

1. miejscowego we wszystkĺch GmÍnach, Powiatach i Województwach w Polsce, aby miejsca publiczne sfużące iako parkingi

przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oľaz szpitalami były nĺeodpłatne oraz postuluię aby we wszvstklch szpitalach
cený sDľzedawanľch Produktów żyĺvnościowych nie pĺzelaacza}y cen detalicznych obowlązując.ych w zwyklych
skleoach. Nie może być tak że ceny w sklepach, które handlują w szpitalach zarabiaĘ 2x wĺęcej niż w normalnym sklepie. To
ażprzykre jak chore dziecko kupuje produkry za taką cenę. To samo z płatnymĺ parkĺngamĺ przed szpĺtalami,am^łłaszcza
przed szpitalem dziecięcymĺ.To aż serce ścĺska. To samo, jak człowiek chce się pomodlíć w Kościele (ul Bandurskiego w
Krakowĺe), to parkĺngi też nie powinny byĆ płatne. Należy w tym miejscu zadać sobĺe pytanie, czy takma wyglądać nasz kľaj?
czy takiego kraju chcemy?

Ż. podatkowego popŕr,ez uchylenie posiadania obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych, gdyż

Dosladane na nim środki (podatek VAT) są Ęvlko przeznaczone do pľzelewu do Urzędu skarbowego. a Ęvm sam}.ĺn
blokujŁ PrzedsiĘbiorcom rozwói lch Ítľmy' choctażby zakup sprzętu to fiľmy. cz.v nawet btokuia lm odłożenle
Dieniędzy na koncie oszczędnośclow.vm (ľonto vAT rest nleoprocentoĺłrane). Pragĺę zaznaczyć,że obecnie obowĺązuiące
przepisy są nĺezgodne z konsq^ucją, aw szczegĺlnoścĺ z art 31 ust. 1 Konsqrtucií RP, który stanowi, iż wolność człowĺeka
podlega ochronĺe prawnej. Zgodnie z arL 31' usr. 3 KonsĘrtucji RP ograniczenia w zakresie korzystanĺa z konstyturyinych
wolnoścĺ nie mogą naruszyć istoty wolnoścl każdego człowieka' którym jest m.in. dysponowanie legalnymĺ zarobionymĺ
pĺenĺędzmi. Nĺeprawdaż? Uważam, że zamiast posiadanĺa obowiązkowego konta VAT należy wprowadzić (w drodze analogiJ
obowiązek rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym w przypadku zarobionych dużych pienię dzy (powyżei 15 tyś z}) w terminĺe
14 dnĺ od wystawienia fakílry/wykonanĺa usługi, tak jak to przy podatku od czynności cywĺlno - prawnych - iako wyiątek o

zasady, a w końcowym rozlĺczenĺu (mĺesięcznym/kwartalnym), uwzględnić to w osobnej rubryce.

3. cyrvilnego poplzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks rywilny, dalei kc - arŁ 357 (2) kc ĺ odpowiednĺo
dodanĺe stosownego artykułu do usta"vy z dnia L2 maia Ż}IL roku - o kredycie konsumenckim przepisu którego treść
mĺałaby brzmĺenie:

' art. 3s7 (2) S L kc ,uleżeli z Powodu nadzwvcząinei zmianv stosunków' po powstaniu zobowiaząnia spełnienÍe śwÍadczenia.
dla jedneÍ ze stron aroziłobv rażoca strqtq. a dlą drugiei stałoby ie rażaclm wzbooąceniem. sad może po rozważeniu -

ĺnteresów stron i zoodnÍe z zasadami współłcia społecznego zmniejsąvć olbo zwięks4rć yľlsokość świadczenÍa"Iub snosób.
ęPełnÍenia śwÍadczenia. Sod może zmĺenić ĺstotne warunki umow-v z dnĺem wcześnieiszym niż dzíeń wytorr"nio ,o*ód"*r.
ieżeli do nadzwycząineÍ zmianv stosunków doszło jeszcze rrzed w,vtoczeniem powódzťwą".

..
przepisv o bezpodstawnym wzbogaceniu stoslłe się odpowiednio:

Uważam, że należy utworzyć w kodeksĺe rywilnym (ĺ odpowiednĺo do ustawy o kredycie konsumenckim) przepis, który
regulowałby kwestĺę wystąpienĺa nadzwyczainych zmiany stosunków gospodarczych, któľe powstaĘ po zawarciu
umowy, np. umovvy kredytu, a w szczególności regulowałbyjego skutki (tak iak w przypadku osób, które wzięý kredyý
we frankach), gdzie jedna strona iest rażąco stratna, a druga (zwykle jest to podmĺot profesjonalny) nadmiernie
wzbogacona w ten sposób, aby w tak195 przypadkach Sąd mógiby zmjenić istotne warunki umowy (essentialĺa negotii), a
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W szczególności zmniejszyć albo zwiększyć należne świadczenie lub sposób wykonywania śwĺadczenia, tal< aby w

Demokraýcznym Pańswvie Prawa obowiązywała zasada sprawiedlÍwoścĺ społecznej, która jest wyrażona w art z

Konstytucji RP' Taka osoba mogłaby żądać zmiany warunków umowy także z datą wcześnĺejszą aniżeli dzíe(l wytoczenia

powództwa, a zwłaszcza z datą gdy doszło do ĺlad,zwyczajnej zmĺany stosunkÓW. Jeśli takie osoby z powodu

nadzwyczajnel zmĺany stosunkóW spełniłyby rażąco wzbogacone śwĺadczenie (w częścÍ lub całości), to polskĺe prawo

powinno im zagwaľantowaĆ możliwość dochodzenia przed Sądem zwrotu nadmieľnego wzbogacenĺa.

gospodaľcze poprzez wprowadzenie zasad eýkĺ kupieckiej i zawodowej poprzez wprowadzenie takiego kodeksu, który w

drodze analogi byłby podobny do kodeksu eýki zawodu adwokata. obecnĺe na rynku polskim zauważyć można walkę o

klienta, która niekiedy przekształca sĺę w nieeryczne czyny. To należy zmienić i prawnie uregulować.

gospodarcze poprzez wprowadzenie w drodze rozporządzenia na polski rynek oznaczenĺa produktów żywnościowych i

handlowych W postaci gwiazdek 'iakościowych, tj. od 1_ 5, tak aby konsument ĺdąc do sklepu wiedział jakĺej jakości produkt

kupuje. obecnie iest to loteria, aby kupić średniej klasy produkt. Gwiazdki powinny być nadawane pod kontem zdrowia

człowieka (części składowe również powĺnny być w danej kategorií). l tak produký ekologiczne, które są wyprodukowane

również z części składowych ekologicznych powinny otrzymać 5 gwiazdek.

mediów poprzez wprowadzenĺe zakazu reldam zabawek dla dziecĺ w okresie listopad i grudzień oraz maj i czerwĺec

oľaz wykoľzysĘvwania psychologii dziecięcei w handlu. Dla mnie - jako matki przykre jest, że córka z powodu oglądania

takich reklam ,,wymusza", abym kupiła taką, czy inną zabawkę, która zazwczaj ma wysoką cenę, w sytuacji gdy za taką cenę

kupĺłabym jei o wiele większą lub ĺnną zabawkę. Uważam, że w handlu nĺe powĺnno się wykorzysľywać psychologi dziecięcej.

postępowania cywilnego poprzez wprowadzenĺe przepisu zgodnie z którym jeślÍ ktoś podpisał ugodę przed mediatorem lub

ugodę sądową, to taka ugoda obowĺązuje od momentu jej podpisania, a nie od momentu zatwierdzenia jej przez Sąd. Na

postanowienie o zatwĺerdzeniu ugody zażalenie nie powÍnno przysługiwać. Powszechnie przyjmuje się, że ugoda sądowa lub

mediacyjna iest lepsza od każdego wyroku sądowego, gdyżzadawa|a obydwie strony.

zbiórek publicznych w ten sposób, aby utworzyć w Ministerstwie Cyfryzacii jednostkę, która odpowiedzialna byłaby za

utworzenie ogólnokra'jowego portalu zbiórek publicznych oraz kontrolowałaby takie zbiórkĺ, tj. jeśli obywatel/podmiot

chciałby zrobić zbĺórkę, to składa wniosek do gminy, która w droĺlze decyzii administracyjnej wyľaża-na to zgodę, a W tym

sprawdza legalność tei zbiórki oraz wprowadza zbiórkę do ogólnokrajowego portalu o zbĺórkach publicznych, a ponadto

zaznacza gdzie może taka osoba dokonać zbiórki poza portalem (przed Koścĺołem w danej miejscowości). Uzyskane środki w

całości otrzymuje taki podmiot. Jeśli ktoś prowadzĺ fundacje lub stowarzyszenie, to całość otrzymanych pieniędzy |ub rzeczy

ruchomych przeznacza na cele charytarywne (zgodnĺe ze swoim statutem) i takĺ-podmiot nie powinĺen czerpać z tego korzyści,

gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej ýlko działalnośĆ charytatywną, a tym samym nie powinien brać żadnej prowĺzji

z otrzymanych środków.

cywĺtnego popťzez dodanie do ustawy zdnia23 kwĺetnia 1964 roku - kodeks cywilny iustawy zdnia12 maja 2011roku - o

kredycĺe konsumenckĺm przepisu którego treść miałaby brzmienie: ,,w przypadku przedtermÍnowej spłaý kredytu przez

bÍorącego pożyczkę ftredytobÍorcę), dająry pożyczkę (kredytodawca) zobowiqzany jest w termÍnie 30 dni, liczqc od daty

spłaE całej pożyczkÍ do proporcjonalnego zwrotu bÍorącemu pożyczkę (kredytobiorq) kosztów kredytu przypadających

za pozostały okres obowÍqrylwania umowy". PowÍnno to obowÍązywać w obrocie profesjonalnym, jakÍ Í konsumenckÍm.

W tym miejscu vłyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.

adw. Renata Sutor
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