
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/31/2019/WK Kraków, dn. 2 kwietnia 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

SKARGA
dot. notorycznego łamania prawa w spółce Trasa Łagiewnicka S.A.

Szanowny Panie Prezydencie,

dnia 2019-03-11 złożyliśmy przez ePUAP do TŁSA skargę numer 31/2019/TL dot. niebezpiecznego
przejścia  dla  pieszych  na  ul.  Zakopiańskiej  wyznaczonego  w  związku  z  budową  Trasy
Łagiewnickiej –  nieprawidłowości w ręcznym kierowaniu ruchem.

Trasa  Łagiewnicka  S.A.,  jako  podmiot  ze  sfery  prawa  publicznego,  wszelkie  swoje  działania
powinien opierać na wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP zasadzie legalizmu, tj. każda podejmowana
czynność  (a  także  bezczynność)  musi  mieć  wyraźną  podstawę  prawną  i  musi  mieścić  się
w granicach tym prawem wyznaczonych. 

Dnia  2019-04-01  otrzymaliśmy  na  platformie  ePUAP  korespondencję  o  sygnaturze
PO.051.10.19.LP  stanowiącą  odpowiedź  na  przedmiotowe  wystąpienie.  Zauważyć  należy,  co
następuje:

1. pismo zostało błędnie zatytułowane „SKARGA”
2. pismo przesłane zostało bez podpisu kwalifikowanego
3. pismo przesłane zostało bez Urzędowego Poświadczenia Doręczenia
4. pismo nie  zawiera  podpisu  z  podaniem imienia,  nazwiska i  stanowiska służbowego

osoby upoważnionej do załatwienia skargi

Stanowi to naruszenie Art. 14 i Art 238 kpa,  Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz  identyfikacji  elektroniczne,  jak  również  zapisów  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów
z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczania  dokumentów  elektronicznych  oraz  udostępniania  formularzy,  wzorów  i  kopii
dokumentów elektronicznych.

Wobec powyższego zwracamy się o zbadanie i wyjaśnienie każdej z wyżej postawionych kwestii
i     łamania prawa w spółce oraz podjęcie systemowych działań naprawczych mających na celu  
rzeczywiste, a nie tylko deklaratywne, jak do tej pory, efekty w zakresie przestrzegania prawa
przez podległą Prezydentowi Miasta Krakowa spółkę celową.

Załączamy dowód w sprawie w postaci zrzutu ekranu z platformy ePUAP.

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.). 
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Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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