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Ministra Infrastruk}ry dnia22 puadziemika2009t'
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licencji i licencji tymczaiowejna prowadzenie
w sprawieoplatyza udzielenie
r" Nr 196'
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2018r'
lutego
* zluti4zkuzudzieleniem
dalej,,rozpotz4dzenremil'Il",
poz.1515),zwanego
sp' k'
z
o'o'
UrugduTransportuKolejowegosp6lce,,Mega-MetPolska"sp'
przez Prezesa
nawykonywanieptzewoz6wkolejowychrzeczy
Lsiedzib4w\.azaci licencjim L105212018
ushugtrakcyjnych,kt6r4 ptzekazujqwzal1czeniu'
orazSwiadczenie
ZAWIADAMIAM
wskazanejlicencji'Oplata' qtury udzielenia
oplatyza udzielenie
uiszczenia
o koniecznosci
lvII' wynosi
wskazanejlicencji, zgodniez $ 2 ust. 1 przedmiotowegorczpotz4dzenia groszy)'
dwadziescia
7 354,2021(slownie:siedemtysigcy trzystapigddziesi4t"4""y zNote
kursuNarodowego
$redniego
1.750e, [icroiq przy zastosowaniu
co stanowir6wnowarto$C
zl'
licencjil€: 4,2024
BankuPolskiegoz dniaudzielenia
proszgo przekazanie
wyZejwymienionejoplaty959lto UrzgduTransportuKolejowego:
dniadorgczenia
NBp O/o warszawa47 101010100055ooiz lioo 0000w terminie7 dni od
MI.
zgodnie z $ 4 i 5 rozporzqdzenia
niniejszegozawiadomienia,
POUCZENIE
przepisy
stanowidoch6dbudZetuparistwai maj4do niej zastosorvanie
wymieniona opNata
obowi4zk6w
o postgpowaniuegzekucyjnymw administracji w zakresie egzekucji
1997 t' sierpnia
29
przepisy dzia1uIll_ustawy z dnia
pie'fznyi'oi*
o
"huru'kt",,"
podatkowa(t"rct;edn'olity:Dz. lJ. z 2017r., poz.201z p62n'zm'),zwanejdalej
Ordynacja
podatkow4".
.
,,ordynacj4
za zwlokg (wedtug
W przypadku wyst4pienia zaleglo5ci zostan1 naliczone odsetki
rocznYm), zgodnie
podstawowej stawki odsetek za zwlokq wynosz4cej A.Yow stosunku
z art.53 $ 1 w zwi4zku z art.55 $ I ordynacji podatkowej'
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W przypadku braku uregulowania oplaty w terminie zostanqpodjgte czynno6ci zmierzaj4ce
do podjgcia Srodk6w egzekucyjnych zgodnie z ustawq z dnia l7 czerwcal966 r.
egzekucyjnymw administracji(Dz.U.22017-r. poz. l20I zp62n. zm.).
o postgpowaniu
W przypadku wplaty, kt6ra nie bgdzie w calo5ci pokrywala wysoko5ci naleZno6cizostanie
naleznoSci,odsetek
zlurzgdu'wydanepostanowienieo zaliczeniuwplaty na poczetzalegNych
za zwlokg oruz kosztlw upomnienia (art. 62 $ | w mvi1zku z art.62 5 4 ordynacji
podatkowej).
1000 zN mog4 by6 dokonanewyl4cznie przez wnioskodawca/strong
apbty, przek,raczaj4ce
postgpowania(art. 62b $ I pkt 3 ordyndcji podatkowej).Wplata takiej kwoty dokonanaprzez
dotyczqcegooplaty.
inny podmiot nie bgdziepowodowalawyga5nigciazobowiqzania
podawa6 numer
decyzji
przelewu
nale|y
W
tytule
dotycz4cym oplaty
administracyjnej/dokumentu,z wydaniem kt6rej/kt6rego wi4ze sig obowiqzek uiszczenia
oplaty.
Za dziefi tiszczemiaoplaty uznaje sig dzieri obciq:Zeniarachunku bankowego podmiotu
do dokonaniaoplaty (art. 60 $ 1 pkt 2 ordynacjipodatkowej).
zobowi4zanego

A KOZI,OWSKA
DEPARTAMENTU
REGULACJI RYNKU
/Dokumentpodpisanoxnaali/ikowanympodpisem
elektronicznym./
Zalacznik:
Licencja L/05 212018wraz z zaN4cmikiemnr I (dot. OC)
Otrrymuie:
Pani Olga Kurowska pelnomocnik,,M€ga-MetPolska" sp. z o.o. sp. k.
adres do dorgczeh:
,,Mega-MetPolska" sp. z o.o. sp. k.
ul. KoSciuszki3
42-450 N-azy
Informacjew tej sprawiemo2nauzyska6pod numeremtel.:
2 2 7 4 9l 5 5 0
RegulacjiRynku
Urz4dTransportuKolejowego- Departament
Do wiadomo6ci:
l.
DepartamentPlanowaniai Nadzoru UTK
2. Biuro Dyrektora GeneralnegoUTK
3. DepartamentMonitorowania iBezpieczeistwa UTK
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LICENCJA
INFORMACJE DOTYCZ,TCE LICENCJI NA WYKOITTWANTE UST,UGTRANSPORTU KOLEJOWEGO
w obrgbie (Iiii i EuropejskiegoObszaru Gospodarczegozgodnie z dyiel<tywq20I2I34NE oraz wla3ciwymi
przepisamikrajowymi
1. Paristwo wydaj4ce licencjg

I
lF Nowa licencja .

Pmstwo wydaj4ce licencjg

RzeczpospolitaPolska

lI Zmienionalicencja

Nr licencji kmjowej

Nr indentyfi kacyjny decyzji

Lt052t2018

DRRr(-WKL.700.5.20
I 7.PW

Stosowne przepisy
Licencjo udzielona na podstlwie art. 104 ustarvy z dnia l4t czerwca 1960 r. Kodeks postQpowanin administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.A.z2016 r,,poz.23 zpdin. zm.)nw zwi4zku zart, 16 usta*y z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy- Kodeks
postQpowania rdministracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw (Dz U, z 2017 r., poz. 935), w zrlri4zkn z art. l3a ust. I i art 45
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r,, poz. 1727 z p6Zn zm.), zwanej dalej
,,ustaweo trensporcic kolejowym", wzwi4zku zart 5 ust 2 ustanTz dnia 16 listopada 2016r,o zmianie ustawy o transporcie
kolejorvym oraz niekt6rych innych ustaw (Dz U. 22016 r,, poz. 1923).
Orgm wydaj4cy licencje

PrezesUrzgdu Transportu Kolejowego
Adres pooaowy

Al. Jerozolimskie 134

Kodpocztowyimiejscowo6i

02-305WarSzaWa

Nrterefonu

+48 22 749 14 00

E-mail

utk@utk.gov.pl

2. Posiadaczlicencji
Prredsigbiorstwo kolejowe

,rMega-Met Polskatt

Nrterefonu

+48 32 262 20 49

biuro@mega-met.pl

sp. z o.o. sp.k.
Adres pocztowy

ul. Ko5ciuszki 3

Kod pocztowy i miejscowod6

42-450N,azy

E-mail

Numer ewidencyjny

0000s97088

Nridentyfikacyjny

6492073969

3. Wa2no56
Waine od dnia

09 lutego 2018 r.
Rodzaj
uslug:
f

prre*ory pasazerskie

Licenoja t5mczsowa i

ff' ptzewory towarowe

Fr ar

|fus

Je2eli,,TAK": wazna do dnia

p

wyl4cmie trakcja

Data awieszenia licencji

Data coftrigcia licencji

4.Zmiany
5. Warunki i obowi4zki
Ustawa o transporcie kolejowym, akty wykonawcze do wyiej wymienionej ustawyo dyrektyrva 20l2l34NE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego @z U. UE L 343
14 grudnia 2012 r., s. 32-77 z p6in, Zfr,),
zrn,), Rozporzqdzenie
porzqctzenreWykonawcze Komisji (Ut) Z0l5/l7l z dnil 4l#ego 2015r. w sprawir
niekt6rych aspekt6w procedury wydawania licc ncji przedsigbiorstwom kolcjowym (Dz, U. UE L29 z 1lru egp()l5s.3-10).

Data

Podpis

09 lutego2018 r.

(il

tA/Yl GORA

PREZES
# Z?DU'IIANSPORTU
K .JJffinco

Imigi nazwisko
Nr zgloszenialicencjiWE: PL0120180004

IGNACY G/M

Informacja o warunkach zachowania waino5ci licencji
1. Licencjajest potwierdzeniemzdolno6ciprzedsigbiorcydo wykonywania dzialalno6ciw niej okre6lonej.
2.

Do dokumentu licencyjnego nalezy w ka2dym przypadku dot4czyt zaLqcnlk dolycz4cy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoScicywilnej. Z uplywem terminu wa'Zno5cipolisy ubezpieczeniowejlicencja zachowuje
wa2noK6 pod warunkiem posiadania przez przewoinika kolejowego aktualnego ubezpieczenia
odpowiedzialno5cicywilnej lub gwarancji ubezpieczeniowej,kt6re b9d4 spelniai wymagania okreSlone
w rozporz4dzeniu,
wydanym na podstawieart. 46 ust. 12 ustawy o transporciekolejowym.

3.

Podmiot, kt6ry uryskal licencjg zobowiqzany jest wykonywat dzialalno66 gospodarcz4wymienion4
w licencji, z zachowaniemwarunk6w okreSlbnych:
w ustawieo transporciekolejowym orazprzepisachwydanych na podstawietej ustawy,
w innych ustawachoraz przepisachi umowachmigd4rnarodowychw zakresieobjgtym licencj4.

4.

PrezesUTK zawieszalicencjg,jezeli przedsigbiorca:
1) nie spelniawymaganokreSlonychw ustawieo transporciekolejowym;
2)

nie wywi4zal siE z znbowi4zah zloinnych w oSwiadczeniudotycz4cym planowanegozatrudnienia
orazprzeszkolenia pracownik6w odpowiedzialnych za bezpteczefstwo przewozow kolejowych,
w okre6lonychw nim terminach;

3) wykonuj4cy migdrynarodowe przewozy kolejowe nie przestrzegapostanowieriodpowiednich um6w
migd4,narodowych,kt6rych RzeczpospolitaPolskajest stron4.
5. PrezesUTK cofa licencjg,jezeli przedsigbiorca:
l)

zostal pozbawiony prawa wykonywania dzialalno5ci gospodarczej objgtej licencj4 na podstawie
prawomocneg
o orzeczeniasqdowego;

2) wobec kt6rego wszczgtopostgpowanieupadloSciowelub inne postgpowanieo podobnym charaYJerze
nie ma faktyczrych mo2liwo5ci zadowalaj4cejrestrukturyzacjifinansowej;
3) nie usun4lnieprawidlowo5cibgd4cychpodstaw4zawieszenialicencji w terminachwyznaczonychprzez
PrezesaUTK.
6.

W przypadku gdy przedsigbiorcanie prowadzil licencjonowanej dzialalno6ci przez okres 6 miesigcy
lub nie podejmietej dzialalno6ciw okresie6 miesigcy od dnia dorgczeniadecyzji w przedmiocieudzielenia
licencji, PrezesUTK podejmuje decyzjg o ponorvnym przedloZeniulicencji do zatwierdzeniaalbo o jej
zawieszeniu.Przedsigbiorca,ze wzglgdu na specyficznycharakteruslug,jakie maj4byt Swiadczone,mo2rc
wyst4pi6 do PrezesaIJTK, o prrymanie dtuhszegookresu na rozpoczgcieprowadzenialicencjonowanej
dzialalno(ci.

7.

W przypadku zawieszenia licencji z powodu niespelnienia wymagan dotycz4cych wiarygodno3ci
finansowej, mohe zastal wydana licencja tymczasowana warunkachokre6lonychw ustawie o transporcie
kolejowym.

8.

Posiadacz licencji, w przypadku zmiany maj4cej wptyw na jego sytuacje prawn4, w szczeg6lnoSci
w prrypadku pol4czenialub przejgcia,informuje o tym PrezesaUTK w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym
zmiany te staly sig skuteczre. Karze pienigzrej podlega przewoinik kolejowy, kt6ry nie poinformowal
w wymaganymterminie PrezesaUTK o zmianie maj4cej wptyw na jego s)'tuacjgprawn% o kt6rej mowa
w art. 48 ust. 1 ustawy o transporciekolejowym.

g.

Zmiana okreslonych w licencji danych nastgpuje na wniosek posiadaczalicencji, wyrazony wprost,
ze wskazaniempodstawy prawnej iqdania.

10. Jezeli posiadaczlicencji zamierzazmienil zakreslicencjonowanejdzialalno5ci,skladawniosek do Prezesa
UTK o znianglicencji.
I l. Posiadanielicencji jest jednym z warunk6w koniecznychdo uzyskaniadostgpudo infrastrukturykolejowej.

Z'AL4CZNIK Nr 1
DoryczAcy UBEZpIECZENTA
oD oDpowIEDZIALNoSctcvwrrNer
! - ,

Zabezpieczertiefrnansoweodgowiedzi alnoSci cywi lnej .
Dotyczy lipencji na wykonywanie uslug transportu kolejowego w obrgbie Unii i Europejskiego Obszaru
Gospodarczegozgodniez dyrektyw4 2012/34N8 oraz wlaSciwymi przepisamikrajowymi.
1.

Paristwo wydajqce licencjg

Panstwowydajqce licencjg

Orgm wydaj4cy licencje

RzeczpospolitaPolska

PrezesUrzgdu Transportu Kolejowego

Nr licencji krajowej

Nr identyfikacyjny decyzji

Lt052t2018

DRRK-WKL.700.5.20
I 7.PW

Stosomeprrepisy
Art. 46 pkt 5, art. 47 ust 7 ustawy z dnia 28 marca ,2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolityr Dz. U. z 2016 r., poz 1727
zp6hn, zm.\, zwanej dalej ,ustawq o transporcie kolejowym", art.5 ust 2 usfawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie usta*y
o transporcie kolejonym oraz niekt6rych innych ustaw @2. U. z 2016 r., poz 1923), w zwi4zku z art. 3 ust l, 3 i 6
z daia 4 lutcgo 2015 r. w sprawie niekt6rych
II do rozporzqdzenir rvykonawczego Komisji (UE) 20lsll7l
ortzZalqcznikiem
aspekt6w procedury wydawania licencji przedsigbiorstwom kolejowym (Dz. Urz. VE L 29 z 5 lutego 2015 r., str. 3), zwanego dalej
,rrozporz4dzeniem KEo'.

2.

Posiadaczlicencji

Prredsiqbioretwo kolejowe

o,Mega-MetPolskat'sp.z o.o. sp. k.
Nmer ewidenoyjny

3.

NridentyfikacyjnyvAr

0000597088

6492073969

Organ wydaj4cy licencje (je2eti inny niz organwydaj4cy licencje wskazanyw pkt l)
Nr telefonu

Organ rydajqcy licencje
Adres pocztowy
Kod pocztowy i miejscowo6d

E-roil

Pilstwo

Stosowneprepisy

4.

Zabezpieczeniefinansowe odpowiedzialno5cicywilnej
Gwrmcje

Kwota abezpieczenia finmsowego

na warukach rynkowych (k6tki opis)

2 500000EUR
Zakres geogmficay

RzeczpospolitaPolska
Waine od dnia

Waine do dnia

27.11.2017

26.11.2018

5.

Warunki i obowi4zki

LTstawa o transporcie kolejowym, akty wykonawcze do wyZej wymienionej ustany, dyrektlwa 20l2l34NE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 2l listopada 2012 t.w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. U. UE L343
z 14 grudnia 2012 r., s.32-77z p6Ln zm,\, rozporz4dzenie KE'

09lutego2018r.
IGN,
URZ

Nr zgloszenialicencjiWE: PL01201

Imig i nazwisko
IGNACY GORA

