
2.12.2019 Webmail :: Petycja 

Temat Petycja 
Od Renata Sutor <adwokatsutor@gmail.com> WebMaii 
Do <starostwo@powiatsiedleckLpl>, <gmina@wodynie.eu>, 

<ugdomanice@wp.pl>, <gminaskorzec@wp.pl>, <ug@kotun.pl>, jY 
<gmina@mokobody.p l>, <gmina@suchozebry .pl>, 
<gmina@gminasiedlce.pl>, <ug_paprotnia@pro.onet.pl>, U ru./\ I) (; t, 11 N Y R;\ l3()SZEWO 
< korczew_gmina@wp.pl>, <ugprzesmyki@e-bip.pl>, II I'L \' 'I f, I.() 1 ~ 
< u9_mordy@pro.onet.pl> f < powiat@losice.pl> I K::mcc1.lIl .. Ogl)lll<1 t J" 
<wojt.olszanka .wls@gminypolsk ie.pl>, <wojt@huszlew .pl >, VV ~ 
<platerow@platerow.com.pl>,<urzad.gminy4@wp.pl>, 2019 -12- 0 2 ~ ... ,~ :\;.:~~ 
<gmina@kornica.org>, <sekretariat@powiat -sokolowskLpl>, \ I>I>~ 
< ugDielany .§> poczra, oneLpl > I < ug @gmmasokolowpodl.pl> , Nr t. rejesll1.l pr1.es~/lek ~' 
<um @sokolowpodl.pl>, <gmina repki @list .pl>, /,P:,walaoo,ch 1<O.~!\D .. 
<jablonnalacka@onet.pl>, <sekretariat@sabnie.pl>, I'ose ,al.. . . Cf),T 
< ug_sterdyn@pro.onet.pl>, <samorzad@kosowlacki.pl>, < ugc@epJ,pl> ,.... . ........... : .... ~. 
<starostwo@powiatostrowmaz.pl>, <wasewo@pro.onet.pl>, 
<gminaostrowmaz@home.pl>, <sekretariat@brok.pl>, 
< gmina@lubotyn.pl>, <gmina-andrzejewo@xl.wp .pl>, 
<ugzar@post.pl>, <ugnur@fastmail.pl>, <ugbogut@wp.pl>, 
< um@um .ostroleka.pl>, < promocja@powiatostrolecki.pl>, 
<ug@goworowo.pl>, <gmina@czerwin.pl>, 
< gminatroszyn@poczta.onet.pl>, < rzekun@rzekun.pl>, 
< sekretariat@olszewo-borki.pl>, <sekretariat@lelis.pl>, 
< ug@baranowo.pl>, <sekretariat@myszyniec.pl>, 
<gmina@kadzidlo.pl>, <st_pysk@wp.pl>, <starostwo@powiat
przasnysz .pl>, <ug_krasne@krasne .pl>, < ugprzasnysz@pro.onet.pl>, 
< sekretariat@czerniceborowe.pl>, <gmina@krzynowlogamala.pl>, 
<sekretariat@chorzele.pl>, <gmina@jednorozec.pl>, 
<starostwo@powiat-makowski.pl>, <gmina@karniewo.pl>, 
<urzad@makowmazowiecki.pl>, <ug_sze lkow@wp.pl>, 
<rzewnie@bipgminy.pl>, <ugrozan@post.pl>, <urzad@ploniawy
bramura.pl>, < urzadgminy@czerwonka.pl>, < ugkrasnosielc@post.pl>, 
<starostwo@powiat -wyszkowski.pl>, <urzad@zabrodzie.pl>, 
<somianka@somianka.pl>, <gmina@wyszkow.pl>, 
<sekretariat@branszczyk .pl>, <gmina@d lugosiodlo.pl>, 
<rzasnik@bazagmin .pl>, < kancelaria@powiatpultuski.pl>, 
< ug@gminagzy.pl>, <sekretariat@gminawinnica .pl>, 
<ug@pokrzywnica.pl>, <ug@zatory.pl>, <ugobryte@obryte.pl>, 
<sekretariat@nowodworski.pl>, < ug .Ieoncin@tlen .pl>, 
<sekretariat@czosnow .pl >, < sekretariat@nowydwormaz .pl>, 
<urzad @pomiechowek.pl>, <um@nasielsk.pl>, <urzad@powiat
plonskLpl>, <urzad @czerwinsk.pl>, < ugnaruszewo@vip.wp.pl>, 
< ugzaluski@bip .org.pl>, <sekretariat@ugjoniec .pl> , 
<ugplonsk@ugplonsk.pl>, <sekretariat@dzierzaznia.pl>, 
<info@nowemiasto.win.pl>, <gmina@sochocin.pl>, 
< urzad@gminababoszewo.pl> , <sekretariat@gmina .raciaz .iap.pl>, 
<gmina@nowasucha.pl>, < urzad .gminy@teresin .pl>, 
<gminarybno@wp.pl>, <gmina@brochow.pl>, 
<sekretariat@mlodzieszyn.p l>, <starostwo@powia t.plock .pl>, 
<ugim@wyszogrod.pl>, <gmina@mala wies .pl>, 
<gmina@bodzanow.pl>, < ugslubice@plocman.pl>, 
<gmina@bulkowo.pl>, <gmina@starozreby.pl> , <umgdrobin@p lo .pl>, 
<gmina@bielsk.pl>, <ugradzanowo@plock.home.pl>, <ug@slupno.eu>, 
<urzad-sekretariat@gabin.p l>, <sekretariat@gminalack.pl> , 
< ug@nowyduninow.info.pl >, < prezydent@plock.eu>, 
<gmina@starabiala.pl>, < ug_brudzen @interia.pl >, 
< starosta@gostynin.powiat.pl>, <ug@gminagostynin.pl> , 
<gmina@szczawin.pl>, <gmina@pacyna.mazowsze.pl>, 
<sanniki@zgwrp.org .pl>, <starosta@powiat.sierpc.pl>, 
<ug_gozdowo@wp.pl>, <gmina@mochowo.p l>, <ug.zawidz@wp.pl>, 
<info@gmina.sierpc.pl>, <gmina@szczutowo.pl>, 
< ugrosciszewo@interia.pl >, <starostwo@ciechanow .powiat.pl>, 
< umig@glinojeck.pl>, <ojrzen@ciechanow.pl>, 
<sekretariat@sonsk.pl>, <ug@golymin-osrodek.pl>, 
< ugopinogora@bip.org.pl>, <gmina@grudusk.com>, 
< bOi @u mciechanow.pl>, <starostwo@powiatmlawski.pl>, 
<ug@strzegowo.pl>, <ugradzanow@hot.p l> , 

https:llpoczta21607.kei.plt?_task=mail&_safe=O&_ uid= 161667&_ mbox=INBOX& _ action=prinl& _ extwin= 1 1/2 



2. 12.2019 Webmail: : Petycja 

<ugwisniewo@ugwisniewo. pl>, < ugstupsk@poczta .onet.p l>, 
< gmina@l ipowieckoscielny.pl >, <gmina@szydlowo-maz.pl>, 
<gmina@dzierzgowo .pl>, <sekreta riat@wieczfniakoscielna.p l>, 
< poczta@zuromin -powiat.pl > , < ug@siemiatkowo.pl >, 
<umig@biezun.pl>, <sekretariat@lutocin.i-gmina .pl>, 
< ug imz@go2.p l>, <ugl@ug lubow idz.pl >, < ugkuczbork@poczta.wp.pl> 

Data 2019-11 -29 17:01 

• 28.11.19r. - petycj a.pdf (-102 KB) 

Szanowni Paristwo 

w zai'lczen iu przedkladam petycje. Bardzo prosz~ 0 j eJ udost~pn ienie na stronie Urz~du oraz przekazanie Radzie 
Miasta/Powiatu, a jesli w jakiejs cz~sci petycja jest skierowana do podmiotu niewlasciwego, prosz~ 0 przekazanie w 
tej cz~sc i podmiotowi wlaSciwemu (zgodnie z ustaw'l 0 petycjach), tj . do Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta RP. 

Z powazan iem 

adw. Renata Sutor 
Tel. 5 75 364664 
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Renata Suto r 

ul. Rynek 88 
34-700 Rabka -Zdroj 

e-mai l: adwokatsutor@eOlail.com 

TE L: 575 364 664 

Rabka-Zdroj, d nia 281istopada 2019 roku 

Wszystkie Rady Gmin, Powiatow i Wojew6dztw 

PETYCjA 

w ill teresie p ublicznYnI w zakr esie zllliallY przepb:6w lJrawa llIi ejscowego 

Dziaiaj'lc w imienill wtasnym, na zasadzie art. 2 list. 1 lIstawy z dnia 11 Jipca 2014 roku 0 petycjach, sktadam 

niniejszq petycj~ w interesie pllblicznym i postlllllj~ 0 zmian~ przep isow prawa: 

1. miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i Wojewodztwach w Polsce, aby miejsca publiczne slllzqce jako 

parking! przed wszystkim i Koscioiami, cm entarzami oraz szpitalami byly nieodptatne oraz postllluj~ aby we 

wszystkich szpita la ch ceny sprzedawanych produkt6w iywnosciowych !lie przekraczaly cen detalicznych 

obowi~zuj~cych w zwyklych sklepach . Nie moie bye tak, ie ceny w sklepach. ktore hal1c1luj~ w szpitalach 

zarabiaiy 2x wi~cej niz w normalnym sklepie. To ai przykre jak chore dz iecko kupuje produkty za tak'l cen~. To 

sarno z ptatnymi parkingarni przed szpitalami, a zwiaszcza przed szpitaiem dzieci~eymi. To ai seree sciska. To 

samo, jak czlowiek chee si~ pomodlic w Kosciele (ul 8andurskiego w Krakowie), to parkingi tei nie pO\'vinny bye 

platne. Naleiy w tym miejsc ll zadac sobie pytanie, ezy tak ma wyglqdac nasz kraj? ezy taki ego kraju cheemy? 

2. podatkowego poprzez uchylenie posiadania obow i~zkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych, 

gdyi posiadan e na nim srodki (podatek VATl sa tylko p rzeznaczone do przelewu do Urzedu Skarbowego. 

a tym samym blokuja przedsi!; biorcom rozw6i ich finny . chociazby zakup sprzetu to firmy . ezy nawet. 

hlokuja im odloienie pieni ~ dzy na konci e oszezednoSciowym (konta VAT jest nieoproeentowane). Pragn~ 

zaznaczyc, ie obeenie obowi'lzuj'lee przepisy s'l niezgodne z konstytuejC}, a w szezeg61noSci z art 31 ust. 1 

Konstytueji RP, kt6ry stanowi, ii wolnost eztowieka pod lega oehronie prawnej. Zgodnie z art. 31 usr. 3 

Konstytlleji RP ograniezenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosci nie mogC} naruszyc ~ 

wolnosci kazdego czlowieka. kt6rym jest m.in. dysponowanie legal nym i zarobio nym i pieni~dzmi. Nieprawdai? 

Uwaiam, ie zamiast posiadania obowi'lzkowego konta VAT naleiy wprowadzic (w drodze ana logi) obowiC}zek 

rozliezenia VAT z Urz~dem Skarbowym w przypadku zarobionych duiych pieni~dzy (powyiej 15 tys zl) w 

te rmin ie 14 dni od wystawienia faktu ry/wykonania ustugi, tak jak to przy podatku od czynnosei eywilno -

prawnyeh - jako wYicttek 0 zasady, a w koncowym rozliczeniu (miesi~eznym/kwartalnym), uwzgl~dnit to w 

osobnej rubryce. 

3. cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks eywilny, dalej kc - art. 357 (2) kc i 

odpowiednio dodanie stosownego artykutll do ustawy z dnia 12 maja 201 1 roku - 0 kredyeie konsllmenekim 

przepisu ktorego trest miataby brzmien ie: 

• art. 357 (2) § 1 ke leieh z powodu nadzwvczajnej zmianv 5tosunkOw po powstanjll zohow;qzanja spelnjenie. 

§wiadczen ja dla ;ednei ze s-tron grozilobv raiqcq stram a dla druqie; stqtobv :lie raiqcvm wzboqacelJjem ?ad . 

moie po rozwazeniu interesOw stron i zqadnie z zasadami wlQOlZycja suofeczneqo zmnjejgyt alba zwjeks'zvC. 

wvsokoSC Swiadczen ia Ilib SDQrob spelniellia 5wiadczen jq Sq d moze zmieniC istotne warllnki W110WY z dll jem . 

wczesniei<;zvl1l nit dziell wVtoczenia PQwOdztwa, jeieli do lIadzwvczo ilJei zmiol1v ~to ,\ !I l1 kOw dosz{o jeszcze _ 

vrzed wvtQczeniem powOdztwa". 



• art 357 (2) 62 kc leieli swiadczenie raiqco wzbo~wcone 0 kt6rvm mowa w 61 zostalo w calosci It/b w cze.{ci. 

spelnione przepisv a bezpodstawllvm wzboqaceniu stosuie sie odDowiednio' 

Uwazam, ie naleiy lItworzye w kodeksie cywilnym (i odpowiednio do ustawy 0 kredycie konsumenckim) 

przepis, ktory regu!owatby kwesti~ wystqpienia nadzwyczajnych zmiany stosunkow gospodarczych, ktore 

powstaty po zawarciu umowy, np. lImowy kredytu, a w szczegolnosci regu!owatby jego skutki (tak jak w 

przypadku osob, kt6re wzi~ty kredyty we frankach), gdzie jedna strona jest raiqco stratna, a druga (zwykle 

jest to poclmiot profesjonalny) nadmiernie wzbogaeona w ten sposob, aby w takieh przypadkaeh Sqd mogtby 

zmi eni c istotn e warun ki umowy (essentla lid negoeii ), a ~v szezegol nosei zmni ejszyc albo zwi ~ kszyc naleine 

swiadczenie lllb spos6b wykonywania 5wiadczenia, tak aby w Demokratyeznym Pallstwie Prawa 

obowiqzywata zasada sprawiedJiwosci spotecznej. kt6ra jest wyraiona wart 2 Konstytllcji RP. Taka osoba 

mogtaby iqdac zmiany warunk6w Llmowy takie z datq wezesniejszq aniie!i dzien wytoezenia powodztwa, a 

zwtaszeza z datq gdy cl()szfo do nadzwyez~tjnej zmiany stosunkovv. jeW tJkie osoby z po\vl)dll llJdz\vycl . .Jjnej 

zll1idny stosLlnkol,1/ spetnityby raz <-leo vvzbogacone sl.·viadczellie (\IV czqsL'l lub carosei) , to polski e prawo 

powinno im zagw?lralltowdc mo±lhvosc doehodzenia przed Sw!el11 zwrotu nadmiernego wzbogaceni 3. 

4 . gospodarcze poprzez wprowadzenie zasad etyki kup ieckiej i zawodowej poprzez wprowadzenie takiego 

kodeksu, ktory w drodze analogi bytby podobny do kodeksu etyki zawodu adwokata. Obecnie na rynku polskim 

zauwaiyc mozna walk~ 0 klienta, ktora niekiedy przeksztatca si~ w nieetyczne czyny. To naleiy zmienic i prawnie 

uregulowac. 

5 . gospodarcze poprzez wprowadzenie w drodze rozporzqdzenia na polski rynek oznaczenia produkt6w 

zywnosciowych i handlowych w postaci gwiazdek jakosciowych, tj. od 1· 5, tak aby konsument iclqc do sklepu 

wiedziat jakiej jakosci produkt kupuje. Obeenie jest to loteria, aby kupiC sredniej klasy produkt. Gwiazdki 

powinny bye nadawane pod kontem zdrowia cztowieka (czetsci skradowe r6wniei pOlivinny bye w danej 

kategorii). I tak produkty ekologiezne, kt6re Sq wyprodukowane rown iez z cz~sc i sldadowych ekologicznych 

powinny otrzymae 5 gwiazdek. 

6. mediow poprzez wprowadzenie zakazu reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad i grudzien oraz mai i 

czerwiec oraz wykorzvstywania psychologii dziecif;cej w handlu. Dla mnie . jako matki przykre jest, ie corka 

z powodu ogl qdania takich reklam "wymusza", abym kupita takq, ezy innq zabawk~, kt6ra zazwyczaj ma wysokq 

cen~. w sytuacji gdy za takq een~ kupitabym jej 0 wiele wietkszq lub innq zabawk~. Uwazam, ie w handlu nie 

powinno si~ wykorzystywac psyehologi dziecieteej. 

7. post£:powania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisu zgodnie z ktorym jesli ktos podpisat lIgod~ przed 

mediatorem lub ugod~ sqdowq, to taka ugoda obowiqzuje od momentu jej podpisania, a nie od momentu 

zatwierdzenia jej przez Sqd. Na postanowienie a zatwierdzeniu ugody zazalenie nie powinno przystugiwac. 

Povvszechnie przyjmuje siet, ie ugoda sqdowa lub mediacyjna jest lepsza od kazdego wyroku sqdowego, gdyi jest 

korzystna dla dwoch stron. 

8. zhiorek publicznych w ten sposob, aby utworzyc w Ministerstwie Cyfryzacji jednostk~ , ktora odpowiedzialna 

bytaby za utworzenie og6lnokrajowego portalu zbi6rek publicznych oraz kontrolowataby takie zbi6rki. tj . jes li 

obywateljpodmiot chciatby zrobic zbiork~, to sklada wniosek do gminy, kt6ra w drodze deeyzji administracyjnej 

wyraza na to zgod~, a w tym sprawdza legalnosc tej zbi6rki oraz wprowadza zbi6rk~ do ogolnokrajowego portalu 

a zbiorkach publicznych, a ponadto zaznacza gdzie moie taka osoba dokonac zbi6rki poza portalem (przed 

Kosciotem w danej mi ejscowosci) . Uzyskane srodki w ca tosci otrzymuje taki podmiot. Jesli ktos prowadzi 

fllnc\acje Ili b stowarzyszenie, to carose otrzymanych pieni~dzy lub rzeczy ruehomyeh przeznaeza na ce!e 

eharytatywne (zgodnie ze swo im statutem) i taki podmiot nie powinien ezerpac z tego korzysci, gdyz nie 



prowadzi dziatalnosci gospoda rczej tylko dziatalnosc charytatywnq, a tym samym nie powinien brae zadnej 

prowizji z otrzymanych srodk6w. 

9 . cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i ustawy z dnia 12 maja 

2011 roku - 0 kredycie konsumenckim przepisu ktorego trese miataby brzmienie: "w przypadku 

przedterminowej splaty kredytu przez biorqceBo poiyczk~ (kredytobiorc~), dajqcy poiyczk~ 

(kredytodawca) zobowiqzany jest w terminie 30 dni, Jiczqc od daty splaty colej poiyczki do 

proporcjonalneBo zwrotu biorqcemu poiyczk~ (kredytobiorcy) koszt6 w kredytu przypadajqcych za 

pozostafy okres obowiqzywania lImowy". PowinlJo to obowiqzywac W obrade pro/esjanainym, jaki i 

konsllmen ckim. 

10. cywilnego poprzez zmian~ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny w ten spos6b, ie w prawie 

spadkowym dziedziczenie powinno bye rzeczowe (w testamencie) alba Llstawowe, tzn. jesli ktos sporzqdzi 

testament, a W !lim rozporzCldzi poszczeg61nymi skbdnikami maj"1tkowymi (samochodem, domem), to 

spadkob ierca/y od razll nabywa poszczeg61ne sklad niki majqtkowe bez dokonywania dziat6w spadku. 

Najwainiejsza powinna bye wola spadkodawcy, a spadkobiel'cy winni to zaakceptowae. Natomiast. jesli nie zostal 

sporzqdzony testament, to stoslljemy przepisy dotychczasowe. Naleiy tei zmieniC spas6b dokonywania dziaru 

spadkll, tzn. jeieli mamy dziedziczenie Llstawowe, a tym samym kalizj~ bliskiej rodziny spadkodawcy z dalszq 

rodz in q spadkodawcy, to nabyty sktadnik majqtkowy powinna otrzymac osoba bliska, a osoba dalsza sptat~. W 

drodze analogi naleiy wprowadziC zmiany przepis6w przy podziale majqtku dorobkowego malionk6w w ten 

spos6b, ie jeieli jeden z rodzic6w mahonk6w darowat obyclw6m matzonkq nieruchomosc, to danq nieruchomosc 

powinien otrzymae c6rka/syn tego rodzica, co przekazal przedmiotowq nieruchomose, a drugiemu malionkowi 

Sqd powinien zasqdzic stosownq sptat~. Jeie li mationkowie dorobili si~ majqtku wsp61nie (samodzielnie), to 

stoslljemy przeplsy dotychczasowe. Uwaiam, ze takie przepisy doprowadzq do unikn i~cia wielu sporow w 

rodzinach. 

11. cywilnego poprzez zmian~ lIstawy z dnia 23 kwietn ia 1964 roku - kodeks cywilny w ten spos6b, ze w przepisach 

umowy dozywocia wprowadzic nowq instytucj~, tj. zamiany umowy dozywocia na jednorazowe wynagrodzenie 

(w c1rodze ana logi naleiy zastosowac przepisy a sluiebnosci drogi koniecznej) z uwzgl~dnien iem przy tyrn 

wynagrodzen ill jui wypdn ionych swiadczen na rzecz dOiywotnikow (zwyczajowo przyj~tych). Natom iast 

zamiana na rent~ powinna miec miejsce w wyjiltkowych sytllacjach. Z doswiadczen ia iyciowego zallwaiylam, ie 

rodzina przekazujqc mat'i.onkom swoje nieruchomosci zawiera z nimi umow~ dozywocia. Po jakims czas ie 

mationkowie si~ rozwodzq. Nast~pLlje to z r6znych przyczyn. Z mojej praktyki jest to naduzywanie alkoholu i 

przemoc. Taka osoba, kt6ra jest oflar~ przemocy lub naduiywania al koholu wyp rowadza si~ i tym samym nie 

maze spelniac swiadczen ia Z UIllOWY dozywocia na rzecz swoich tesciow. Obecne prawo daje mozliwose 

I'ozwiqzania tlmowy doiywocia lub zamiany na rent~. Uwaiam, ze powinno dae si~ mozliwosc wprowadzen ia 

nowej instytllcj i poprzez wprowadzenie moiliwosci zamiany Llmowy dozywocia na jednorazowe wynagrodzenie 

wg wartosci nieruchomosci z chwili dokonania zam iany z uwzglfidnieniem swiadczen (zwyczajowo przyj~tych) 

osoby, kt6ra opiekowata si~ tesciami. Uwaiam, ie jest to sprawiedliwe dla dwoch stron. 

W tym miejscu wyrazam zgod~ na ujawnienie na stro ni e internetowej ll10ich danych osobowych. 

adw. Renata Sutor 




