Rzeczpospolita Polska
Urząd Transportu Kolejowego

LICENCJA
nr WPR/012/2003
na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy
na podstawie art. 45 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789)
udzielam licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy dla

Nazwa Przedsiębiorcy:
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba (adres):
ul. Grójecka 17, 02-021 W a r s z a w a
ul. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice
Numer w rejestrze przedsiębiorców:
0000027702
Licencji udziela się na czas nieokreślony.
Udzielono dnia 24 listopada 2003 roku

POUCZENIE
Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu udzielającego licencji, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji (art. 127 § 3 k.p.a.).

OBJAŚNIENIE
1. Licencja jest potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do wykonywania działalności w niej
określonej.
2. Posiadacz licencji zobowiązany jest wykonywać działalność gospodarcza wymieniona w licencji,
z zachowaniem warunków określonych w:
-

ustawie o transporcie kolejowym oraz przepisach wydanych na podstawie tej ustawy,

-

innych ustawach oraz umowach międzynarodowych w zakresie objętym licencją.

3. Licencję cofa się, jeżeli posiadacz licencji:
1) nie spełnia wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
2) wykonuje międzynarodowe przewozy kolejowe, nie przestrzegając postanowień odpowiednich
umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną
3) nie podjął działalności objętej licencją mimo wezwania lub zaprzestał wykonywania działalności
gospodarczej objętej licencją
4) został pozbawiony prawa wykonywania działalności gospodarczej objętej licencja na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądowego;
5) został postawiony w stan upadłości lub likwidacji;
6) nie wywiązał się z zobowiązań złożonych w oświadczeniach, w określonych w nich terminach.
4. Licencja może zostać cofnięta w przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadził licencjonowanej
działalności przez okres 6 miesięcy.
5. posiadacz licencji jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie
zmiany danych określonych w licencji.
6. Licencja nie uprawnia przedsiębiorcy do dostępu do infrastruktury kolejowej.

Licencja
na świadczenie usług transportu kolejowego
w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym
1. Państwo wydające licencję
Państwo wydające Rzeczpospolita Polska

r

Nowa Licencja

I* Zmiana licencji

Krajowa licencja nr WPR/012/2003

Identyfikacja decyzji
DRRK-WKL-901 -29/2013 z dnia 25 października 2013 r.

Prawodawstwo mające zastosowanie:
Licencja zmieniona na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej „kpa", w związku z art. 14
ust. 4 oraz art. 45, art. 49 pkt 5 i art. 51 a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie
kolejowym".
Organ wydający licencję
Nr telefonu
+48 22 630 18 30
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Nr faxu
+48 22 630 18 90
Adres ul. Chałubińskiego 4
Kod pocztowy i poczta
e-mail
utk@utk.gov.pl
00-928 Warszawa
2. Posiadacz licencji
Przewoźnik kolejowy
PKP CARGO S.A.
Adres
ul. Grójecka 17
Kod pocztowy i poczta
02-021 Warszawa
Numer w rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej
0000027702

Nr telefonu

+48 22 474 28 72

Nr faxu

+48 22 474 25 22

e-mail

sekretariat.c@pkp-cargo.eu

Numer Identyfikacji Podatkowej
954-23-81-960

3. Ważność licencji
Ważna od 24 listopada 2003 r.

Licencja tymczasowa

Rodzaj usług:

Jeśli TAK; ważna do

V rzeczy i

osoby

Zawieszona dnia

TAK V NIE

Cofnięta dnia

4. Zmiany
Zmieniona dnia 25 października 2013 r.
Opis zmiany
Licencję z dnia 24 listopada 2003 r. Nr WPR/012/2003 na wykonywanie przewozów kolejowych
rzeczy zmieniam w zakresie adresu siedziby - przewoźnika kolejowego z: ul. Grójecka 17, 02-021
Warszawa; ul. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice na: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa.
5. Warunki zobowiązania
Dodatkowe wymagania, które mają znaczenie dla licencji określone w niniejszej decyzji.
Zgodnie z wnioskiem PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką", z dnia
23 września 2013 r. Nr CHPU1-073-04/2013 dotyczącym zmiany adresu siedziby posiadacza licencji
i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 września 2013 r., zwanym dalej „KRS",
potwierdzającym aktualny adres siedziby Spółki, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej
„Prezesem UTK", wydał niniejszą decyzję zmieniającą licencję z dnia 24 listopada 2003 r.

Nr WPR/012/2003 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, zwaną dalej „licencją WPR"
- w zakresie zmiany adresu siedziby posiadacza licencji - przewoźnika kolejowego.
Na potrzeby postępowania administracyjnego zgromadzono następujący materiał dowodowy:
1.
2.
3.
4.

Pismo Spółki z dnia 23 września 2013 r. Nr CH PU 1-073-04/2013;
Licencja WPR;
KRS;
Pismo Prezesa UTKz dnia 2 października 2013 r. Nr DRRK-WKL-901-29/2013(01-AG).

Pismem z dnia 23 września 2013 r. Nr CHPU1-073-04/2013 Spółka wniosła o zmianę danych w licencji
WPR, poprzez usunięcie adresu siedziby Spółki - ul. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice i pozostawienie
tylko aktualnego adresu siedziby Spółki - ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa.
Pismem z dnia 2 października 2013 r. Nr DRRK-WKL-901-29/2013(01-AG) Prezes UTK zawiadomił
Spółkę o wszczęciu postępowania na wniosek w sprawie zmiany danych w licencji WPR. Jednocześnie
w myśl art. 10 § 1 kpa, poinformował Spółkę o prawie zapoznania się ze zgromadzonymi aktami
w sprawie oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Spółka nie skorzystała z przysługującego jej prawa.
Prezes UTK rozpatrując niniejszą sprawę stwierdza:
Niniejsza decyzja rozstrzyga sprawę zmiany danych w licencji WPR na wniosek Spółki.
Stosownie do treści art. 14 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym do postępowania przed Prezesem UTK
stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przepisy kpa. Przewidziany w art. 155 kpa tryb zmiany decyzji jest
nadzwyczajnym sposobem wzruszenia decyzji ostatecznej. Zmiana lub uchylenie decyzji w tym trybie
może dotyczyć zarówno decyzji wadliwych, jak i prawidłowych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 listopada 2010 r. III SA/Lu 210/2010). Licencja na wykonywanie
przewozów kolejowych rzeczy ma rangę decyzji administracyjnej. Licencja wydana Spółce jest decyzją
prawidłową, lecz wymagającą zmiany z powodu zmiany formy organizacyjno-prawnej posiadacza licencji,
potwierdzonej zgodnie z wnioskiem Spółki, wyrażonym stosownie do ust. 6 załącznika Nr 1
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania
i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej
na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych
oraz wzorów licencji (Dz. U. z 2009 r. Nr 94, poz. 775), w myśl którego posiadacz licencji jest
zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych określonych
w licencji, co wprost koresponduje z art. 155 kpa.
Nie może budzić wątpliwości, że decyzja wydawana na podstawie art. 155 kpa może dotyczyć wyłącznie
kwestii rozstrzygniętych decyzją której dotyczy wniosek o jej uchylenie lub zmianę, a nie kwestii nowych
(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2011 r. II OSK 106/2010). Dlatego też,
nawiązując do wniosku Spółki z dnia 23 września 2013 r. Nr CH PU 1-073-04/2013 w sprawie zmiany
adresu siedziby Spółki w licencji WPR, Prezes UTK, jako organ administracji publicznej wydający decyzję
w postaci licencji, na mocy której strona nabyła prawo do prowadzenia działalności gospodarczej
polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, może w każdym czasie za zgodą strony
zmienić swoją decyzję ostateczną. Należy zatem dodać, że zgoda stron stanowi podstawową przesłankę
stosowania przepisu art. 155 kpa i nie może być ona ani dorozumiana, ani domniemana. Tylko i wyłącznie
zgoda udzielona wprost i wyraźnie przez stosowne oświadczenie złożone organowi administracji
państwowej może stanowić jedną z przesłanek zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji na podstawie
art. 155 kpa (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011 r. I OSK 1454/2010).
Przepis art. 45 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym nakłada na Prezesa UTK zadania, do których
należy udzielanie, odmowa udzielania, zmiany, zawieszanie lub cofnięcie licencji. Zgodnie z ust. 2 art. 45
udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji.
Przepis art. 49 pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym stanowi, że w licencji określa się w szczególności
przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres. W myśl art. 51 a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym,
licencjonowany przewoźnik w przypadku zmiany mającej wpływ na jego sytuację prawną
w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorcy, informuje o tym Prezesa UTK.
W tym przypadku Prezes UTK może podjąć decyzję o ponownym przedłożeniu licencji do zatwierdzenia,
jeżeli stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa związanego z prowadzoną działalnością.
Mając powyższe na uwadze oraz w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Spółkę, Prezes UTK podjął
decyzję o dokonaniu zmiany licencji WPR w zakresie adresu siedziby posiadacza licencji - przewoźnika
kolejowego.

