Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10
WYDZIAŁ II
Dnia 14 października 2019 r.
Sygn. akt II SAB/Kr 354/19
w odpowiedzi należy podać
sygnaturę akt Sądu
Stowarzyszenie Kraków Miastem
Rowerów
znak: KM R/87/2019/WS A

WEZWANIE
W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 sierpnia 2019 r.
sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wzywa do usunięcia w terminie 7 dni
od dnia doręczenia niniejszego wezwania braków formalnych skargi z dnia 01.07.2019 r.
na bezczynność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, przez:
-

nadesłanie odpisu z rejestru KRS aktualnego na dzień złożenia skargi tj.
15 czerwca 2019 r. na podstawie którego będzie możliwe stwierdzenie
sposobu reprezentacji skarżącego Stowarzyszenia oraz uprawnienie
Łukasza
Krzysztofa
Chruścickiego
do
jednoosobowego
reprezentowania Stowarzyszenia.

Nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje oc rzucenie skargi
art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowa niiti przed sądami
Starszy Refę rint Sądnw
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

POUCZENIE
1.

2.

3.

Katarzyna Krawczyk

Usunięcie braków formalnych skargi winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
wezwania, przy czym oddanie pisma w placówce Poczty Polskiej SA (będącej operatorem
wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), albo placówce
pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu
(art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).
Strona i jej przedstawiciel ma obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania,
adresu do doręczeń lub siedziby (art. 70 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).
W razie zaniedbania tego Obowiązku pisma wysłane pod dotychczasowy adres pozostawia się w
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Sądowi znany (art. 70 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r.
poz. 718).
W toku postępowania stroną może wnieść o przyznanie prawa pomocy obejmującego częściowe lub
całkowite zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy wolny jest od opłat
sądowych i powinien być złożony na urzędowym formularzu dostępnym w wojewódzkich sądach
administracyjnych, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także w Internecie pod adresem:
http://www.nsa.qov.pl (art. 243 - 246 i art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

WSA/wezw.l - wezwanie /zbiorcze/ do uzupełtiienia braków

4.

5.

6

Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w
ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.
Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy
bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, nie zgtesi wniosku o przyznanie należnych
kosztów (art. 210 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).
Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).
„§ 1. Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub
uczestnik postępowania, jak również, małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby
pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy
szczególne.
§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości
prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również
państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
§ 3. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący, na podstawie odrębnych przepisów
pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, mogą udzielić
pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do tego upoważnione przez ten podmiot.”
Do każdego pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich
stronom i dla dołączenia do akt sądowych (art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

„POUCZENIE O WARUNKACH WNOSZENIA PISM ORAZ DORĘCZANIA PISM PRZEZ
SĄD ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ"
1. „Pisma do sądu administracyjnego można wnieść w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną
skrzynkę podawcząsądu (art. 12b § P.p.s.a.). Elektroniczna skrzynka podawcza sądu jest zlokalizowana
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP)i W celu wniesienia takiego pisma do
sądu strona powinna posiadać konto na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pisma wysłane na adres elektroniczny sądu (adres e-mail), czyli
z pominięciem elektronicznej skrzynki podawczej sądu, nie wywołują skutków prawnych, które ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym wiąże ze złożeniem pisma procesowego.
2. Każde pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać adres elektroniczny (tj. adres na
platformie ePUAP). W przypadku niewskazania adres elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest
ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2a i 2d
P.p.s.a.).
3. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania,
adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy
adres jest sądowi znany (art. 70 § 1 i 2 P.p.s.a.).
4. Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę
albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 46 § 2a i 2b P.p.s.a.).
5. Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów (art. 47 § 3 P.p.s.a.). Zamiast
odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków
takiego pism i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia
stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism (art. 235a p.p.s.a.).
6. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu
odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5 p.p.s.a.).
7. Wniesienie pisma do sądu w formie dokumentu elektronicznego jest równoznaczne z żądaniem doręczania
korespondencji z sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pisma sądu mogą być doręczane
stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w przypadku, gdy strona składa do sądu
pisma w postaci papierowej, jeżeli wystąpi ona do sądu o takie doręczenie i wskaże sądowi adres
elektroniczny albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres
elektroniczny (art. 74a § 1 p.p.s.a.). W przypadku niewskazania adresu elektronicznego doręczenie pism
przez sąd następuje na adres zamieszkania, a w razie jego braku' - na adres do doręczeń, lub siedziby
strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 2d p.p.s.a.).";
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Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10
WYDZIAŁ II
\

■

Dnia 14 października 2019 r.
Sygn. akt II SAB/Kr 354/19
W odpowiedzi należy podać
sygnaturę akt Sądu

Stowarzyszenie Kraków Miastem
Rowerów

znak: KM R/87/2019/WS A

DORĘCZENIE ODPISU ZARZĄDZENIA O WEZWANIU DO UISZCZENIA WPISU
W wykonaniu

zarządzenia

z dnia

30 września

2019

r.

sekretariat

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza - jako stronie skarżącej - odpis
zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu.
Starszy Refeięyt Sądowy

POUCZENIE:
1.

2.

3.

Katarzyna [rawczyk

W dowodzie wpłaty należy powołać wymienioną na wstępie sygnaturę akt sprawy.
O zachowaniu terminu dó uiszczenia wpisu decyduje data jego uiszczenia. Za datę
uiszczenia wpisu przyjmuje się datę dokonania tej wpłaty w kasie Sądu (kasa czynna w godz.
od 9:00 do 14:30 ostatni .dzień miesiąca od godz. 9:00 do godz. 12:30), albo wpłaty na
rachunek bankowy Sądu nr: 75101012700030982231000000
Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu przysługuje
zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem tutejszego Sądu w
terminie 7 dni od dnią doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu
(art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r. poz. 718), przy czym oddanie pisma w placówce Poczty
Polskiej SA (będącej operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe), albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy p Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie
konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo p postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r.
poz. 718). Od zażalenia tego nie pobiera się opłat sądowych (art. 227 § 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r.
poz. 718).
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pism w postępowaniu
sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego zarządzenia i wniosek o jego zmianę
lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.
Ponadto powinno być złożone z odpisami dla pozostałych stron i uczestników postępowania.

WSA/dor.5 - doręczenie odpisu zarządzeń:.! o wpisie

4.

5.

Na wniosek strony może być przyznane prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów
sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego. Wniosek ó przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu
wg ustalonego wzoru. Formularze dostępne są we wszystkich wojewódzkich sądach
administracyjnych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także w Internecie pod
adresem: http://www.nsa.qov.pl.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego miejsca
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba, że nowy adres jest Sądowi znany (art. 70
§ 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

„POUCZENIE O WARUNKACH WNOSZENIA PISM ORAZ DORĘCZANIA PISM
PRZEZ SĄD ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ"
1. „Pisma do sądu administracyjnego można wnieść w formie dokumentu elektronicznego przez
elektroniczną skrzynkę podawcząsądu (art. 12b § P.p.s.a.). Elektroniczna skrzynka podawcza sądu
jest zlokalizowana na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). W celu
wniesienia takiego pisma do sądu strona powinna posiadać konto na platformie ePUAP. Instrukcja
zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pisma wysłane na
adres elektroniczny sądu (adres e-mail), czyli z pominięciem elektronicznej skrzynki podawczej
sądu, nie wywołują skutków prawnych, które ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnym wiąże ze złożeniem pisma procesowego.
2. Każde pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać adres elektroniczny (tj. adres
na platformie ePUAP). W przypadku niewskazania adres elektronicznego przyjmuje się, że
właściwym jest ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego
(art. 46 § 2a i 2d P.p.s.a.).
3. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby, W razie
zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze
skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany (art. 70 § 1 i 2 P.p.s.a.).
4. Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez
stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 46 § 2a i 2b P.p.s.a.).
5. Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów (art. 47 § 3 P.p.s.a.).
Zamiast odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie
wydruków takiego pism i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu
ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru
pism (art. 235a p.p.s.a.).
6. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym
poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5
p.p.s.a.).
7. Wniesienie pisma do sądu w formie dokumentu elektronicznego jest równoznaczne z żądaniem
doręczania korespondencji z sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pisma sądu
mogą być doręczane stronie za pomocą środków komunikacjrelektronicznej również w przypadku,
gdy strona składa do sądu pisma w postaci papierowej, jeżeli wystąpi ona do sądu o takie
doręczenie
i
wskaże
sądowi
adres
elektroniczny
albo
wyrazi
zgodę
na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres elektroniczny (art. 74a § 1
p.p.s.a.). W przypadku niewskazania adresu elektronicznego doręczenie pism przez sąd następuje
na adres zamieszkania, a w razie jego braku - na adres do doręczeń, lub siedziby strony, jej
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 2d p.p.s.a.).";
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Kraków; dnia 30 września 2019

Sygn. akt II SAB/Kr 354/19

Zarządzenie
o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego
Na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
wzywam

stronę skarżącą Stowarzyszenie

Kraków Miastem

Rowerów do

uiszczenia wpisu sądowego od skargi z dnia 1 lipca 2019 r. na bezczynność
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
w kwocie 100 złotych (słownie 100 złotych), stosownie do § 2 ust.1

pkt 6

rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz
szczegółowych

zasad

pobierania

wpisu

w

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).
Wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu (kasa czynna w godz. od 9:00
do 14:30 ostatni dzień miesiąca od godz. 9:00 do godz. 12:30) bądź na rachunek
bankowy Sądu (konto 75101012700030982231000000) w terminie 7 dni od daty
doręczenia

odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem

odrzucenia skargi.

ZAZGODNOŚĆ

fRYGINAŁEM
Starszy Reft /ent Sądowy
Ksłarzyni Krawczyk

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
^ w Krakowie
SJ-S/J Kraków, ul, Rakowicka 10
Wyd2, II tek 429-22-2]

WSA/zarz. 1a - zarządzenie o wpisie od: skargi, skargi kas., zażalenia, skargi o wznowienie postępowania

