Renata Sutor

, dnia 4 grudnia 2019 roku

Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta RP, KNF, Rzecznik Finansowy
Wszystkie kluby poselskie, Rzecznik Praw Obywatelskich
PETYCJA
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam
niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa:

4. postępowanie egzekucyjne poprzez wprowadzenie, że licytacje ruchomości powinny być przeprowadzone na
portalu internetowym (ogólnopolskim) utworzonym przez Naczelną Izbę Komorniczą, aby większa liczba osób
mogła uczestniczyć w tych licytacjach, co byłoby korzystne dla dłużników, którzy spłaciliby swoje zobowiązania
lub pomniejszyliby je. Taka rzecz ruchoma powinna być położona w miejscu do tego wyznaczonym (parking lub w
Kancelarii Komorniczej). Jak zauważyłam obecne licytacje (zwłaszcza samochodów) są prowadzone ze skutkiem
negatywnym dla dłużników, gdyż potencjalni nabywcy dogadują się poza komornikiem kto bierze dany samochód
za cenę minimalną, co powoduje, ze nie ma prawdziwej licytacji o której stanowi kodeks postępowania cywilnego.
Tak nie powinno być, a zwłaszcza, gdy mamy dostęp do internetu. Natomiast, w egzekucji z nieruchomości należy
wprowadzić możliwość licytacji również przez internet. Uważam również, że należy zmienić przepisy o
postępowaniu egzekucyjnym w ten sposób aby nieruchomość, którą osoba nabyła w postępowaniu egzekucyjnym
powinna być opróżniona z wszelkich rzeczy i osób w niej zamieszkałych. Obecnie osoby, które nabyły
nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym nabywają ją z „lokatorami”, co powoduje, że taka osoba musi
wytoczyć powództwo o eksmisje, która trwa latami, a w konsekwencji mniej osób licytuje takie nieruchomości, co
jest dla dłużników niekorzystne

5. kodeks cywilny i prawo bankowe poprzez wprowadzenie przepisu zakazującego pobieranie opłat za
wcześniejszą spłatę kredytu. Nie może być tak, że osoba, która wzięła kredyt jest karana opłatą np. 5% jeśli chce
wcześniej spłacić kredyt. Jest to niehumanitarne i powinno się jak najszybciej zmienić.

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

Z poważaniem
adw. Renata Sutor

