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D E C Y Z J A  
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej” oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.), 
zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn.zm.), zwanej dalej 
„ustawą o transporcie kolejowym”, po rozpatrzeniu wniosku spółki ✄ --✄ , zwanej dalej 
„Wnioskodawcą” lub „Spółką”, z 8 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu 
Kolejowego, zwanego dalej „UTK”: 22 marca 2018 r.), o wydanie pisemnej interpretacji, 
co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, wymienionych szczegółowo w treści 
wniosku, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, 
zwanego dalej również „wnioskiem”, 

I. uznaję za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku w zakresie stwierdzenia, 
że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn.zm.), 
zwanej dalej „k.s.h.”, spółkę prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy, 
wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy 
o transporcie kolejowym) na podstawie świadectwa bezpieczeństwa, wydanego 
na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków 
oraz trybu wydawania, przedłużenia, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, 
certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1548), 
zwanego dalej „rozporządzeniem z 25 września 2015 r.”, staje się z mocy art. 494 § 1 
i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki przejmowanej i może w związku z tym w sposób 
nieprzerwany prowadzić działalność jako przewoźnik kolejowy, wykonujący 
przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie 
kolejowym), prowadzoną przed przejęciem przez Spółkę przejmowaną, w sposób 
nieuchybiający przepisom ustawy o transporcie kolejowym i innych aktów prawnych 
i jednocześnie bez konieczności występowania o wydanie decyzji w sprawie 
wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej i ponoszenia w związku z tym opłat, 

                                                 
1 Usunięto na podst. art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn.zm.) 
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wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez 
Prezesa Urzędu Transportu kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości 
tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. z 2017 r. poz. 901), zwanego dalej 
„rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK”, w szczególności 
decyzji w sprawie wydania/zmiany świadectwa bezpieczeństwa, o której mowa 
w art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym;  

II. uznaję za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku w zakresie stwierdzenia, 
że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę prowadzącą działalność 
jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei 
wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym) na podstawie decyzji 
w sprawie zatwierdzenia przepisów wewnętrznych, o których mowa  
w art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu do dnia 1 marca  
2016 r., staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki przejmowanej 
i może w związku z tym w sposób nieprzerwany prowadzić działalność jako 
przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej 
(art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym), prowadzoną przed przejęciem przez 
Spółkę przejmowaną, w sposób nieuchybiający przepisom ustawy o transporcie 
kolejowym i innych aktów prawnych i jednocześnie bez konieczności występowania 
o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej 
i ponoszenia w związku z tym opłat, wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK; 

III. uznaję za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku w zakresie stwierdzenia, 
że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę prowadzącą działalność 
jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei 
wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym) na podstawie decyzji 
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 226), zwanego dalej „rozporządzeniem z 12 października 
2015 r.”, staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki przejmowanej 
i może w związku z tym w sposób nieprzerwany prowadzić działalność jako 
przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej 
(art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym), prowadzoną przed przejęciem przez 
Spółkę przejmowaną, w sposób nieuchybiający przepisom ustawy o transporcie 
kolejowym i innych aktów prawnych i jednocześnie bez konieczności występowania 
o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej 
i ponoszenia w związku z tym opłat, wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK, w szczególności 
decyzji w sprawie zatwierdzenia dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 1 
rozporządzenia z 12 października 2015 r.; 

IV. uznaję za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku w zakresie stwierdzenia, 
że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę prowadzącą działalność 
jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei 
wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym) na podstawie decyzji 
w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, o których mowa 
w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, wydanych na rzecz właściciela 
urządzeń, staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki 
przejmowanej i może w związku z tym w sposób nieprzerwany prowadzić działalność 
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jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei 
wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym), prowadzoną przed 
przejęciem przez Spółkę przejmowaną, w sposób nieuchybiający przepisom ustawy 
o transporcie kolejowym i innych aktów prawnych i jednocześnie bez konieczności 
występowania o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany decyzji, o której mowa 
wyżej i ponoszenia w związku z tym opłat, wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK, w szczególności decyzji 
w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, o których mowa w 
art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, wydanych na rzecz właściciela 
urządzeń; 

V. odmawiam wydania interpretacji w zakresie stwierdzenia, że spółka przejmująca 
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę prowadzącą działalność jako przewoźnik 
kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej (art. 4 pkt 9 
ustawy o transporcie kolejowym), na podstawie umowy dzierżawy, obejmującej 
urządzenia i pojazdy kolejowe, dla których wydano świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu, staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki 
przejmowanej i może w związku z tym w sposób nieprzerwany prowadzić działalność 
jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei 
wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym), prowadzoną przed 
przejęciem przez Spółkę przejmowaną, w sposób nieuchybiający przepisom ustawy 
o transporcie kolejowym i innych aktów prawnych i jednocześnie bez konieczności 
występowania o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany decyzji, o której mowa 
wyżej i ponoszenia w związku z tym opłat, wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK”, z uwagi na to, 
że interpretacja dotyczy zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek 
świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej. 

 
UZASADNIENIE 

Stan faktyczny 
Pismem z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu do UTK: 22 marca 2018 r.) Wnioskodawca 
złożył do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, wniosek 
o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, 
wymienionych szczegółowo w treści wniosku, z których wynika obowiązek świadczenia przez 
przedsiębiorcę daniny publicznej, tj. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji celem 
udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., 
spółkę prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy 
na infrastrukturze kolei wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym) 
na podstawie: 

1) świadectwa bezpieczeństwa, wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy  
o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia z dnia 25 września 2015 r., 

2) decyzji w sprawie zatwierdzenia przepisów wewnętrznych, o których mowa w art. 13 
ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu do dnia 1 marca 2016 r., 

3) decyzji w sprawie zatwierdzenia dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 1 
rozporządzenia z 12 października 2015 r., 

4) decyzji w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, o których 
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, wydanych na rzecz 
właściciela urządzeń, 
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5) umowy dzierżawy, obejmującej urządzenia i pojazdy kolejowe, o których mowa 
powyżej, dla których wydano świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, 

staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki przejmowanej i może 
w związku z tym w sposób nieprzerwany prowadzić działalność jako przewoźnik kolejowy, 
wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej (art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie 
kolejowym), prowadzoną przed przejęciem przez Spółkę przejmowaną, w sposób 
nieuchybiający przepisom ustawy o transporcie kolejowym i innych aktów prawnych 
i jednocześnie bez konieczności występowania o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany 
decyzji, o których mowa powyżej i ponoszenia w związku z tym opłat, wskazanych w § 1-6 
oraz w załączniku do rozporządzenia w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK, 
w szczególności decyzji w sprawie wydania/zmiany świadectwa bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji w sprawie zatwierdzenia 
dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia z 12 października 2015 r., decyzji 
w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, o których mowa w art. 13 
ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, wydanych na rzecz właściciela urządzeń? 

We wniosku Spółka wskazała, że ona oraz spółka ✄--✄, zwana dalej ✄--✄, są spółkami, 
w ramach których ✄--✄ posiada w stosunku do każdej ze spółek udziały reprezentujące 100% 
kapitału zakładowego spółek. Jak wyjaśniono dalej, ✄--✄ jako właściciel ww. spółek planuje 
ich połączenie poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - 
✄--✄ na Wnioskodawcę w zamian za udziały, które Wnioskodawca wyda wspólnikowi ✄--✄ 
(art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.), na kontynuowanie przez Spółkę przejmującą działalności w obszarze 
kolei wąskotorowej prowadzonej aktualnie przez ✄--✄. Wspomniano także, że Spółka ✄--✄ 
prowadzi działalność w zakresie przewozów na infrastrukturze kolei wąskotorowej, a więc jest 
ono przewoźnikiem kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym. 
Wnioskodawca wskazał, że spółka przejmowana prowadzi działalność w oparciu o akty 
administracyjne, szczegółowo wymienione we wniosku i przedłożone w załączeniu 
do wniosku. Ponadto, jak wskazano we wniosku, eksploatacja typów budowli i typów 
urządzeń wskazanych w świadectwach dopuszczenia do eksploatacji typu, wymienionych 
powyżej, odbywa się przez ✄--✄ na podstawie umowy dzierżawy zawartej z właścicielem 
ww. mienia, tj. ✄--✄.  

Spółka we wniosku zajęła stanowisko, w którym odpowiedziała twierdząco na całość 
sformułowanego przez siebie we wniosku zapytania.  
Wnioskodawca 19 marca 2018 r. uiścił na rachunek bankowy UTK opłatę od wniosku 
w kwocie 40 zł.  

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK stwierdził, co następuje. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może 
złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu 
zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny 
publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej 
sprawie. 
Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, iż przepis art. 10 ust. 1 ustawy określa zakres wydania 
interpretacji zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez 
przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy. Interpretacją taką mogą zatem być objęte jedynie 
przepisy prawne dotyczące świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Inaczej mówiąc przedmiotem interpretacji mogą 

http://www.utk.gov.pl/
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być wyłącznie sprawy, które odnoszą się do zastosowania przepisów, z których wynika 
obowiązek dokonania przez przedsiębiorcę świadczenia o charakterze publicznoprawnym.  
Stosownie zaś do art. 10 ust. 2-4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniosek 
o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa może dotyczyć zaistniałego stanu 
faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest 
obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko  
w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również: 
1) firmę przedsiębiorcy; 
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy; 
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca 

taki numer posiada; 
5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres 

zamieszkania przedsiębiorcy. 
Ponadto w myśl art. 10 ust. 6 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić 
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę od wniosku uiszcza się na rachunek organu 
administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania 
interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki 
(art. 10 ust. 9 ww. ustawy).  
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że wniosek złożony przez Spółkę 
spełnia wymogi formalne określone w przepisach ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, gdyż zawiera opis stanu faktycznego sprawy, własne stanowisko Wnioskodawcy 
oraz dane pozwalające na zidentyfikowanie Spółki, a także został opłacony w należyty sposób, 
w odpowiedniej wysokości i w przypisanym do tego terminie. Ponadto nie ulega wątpliwości, 
że wniosek złożony został przez przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, o czym świadczy chociażby treść wniosku oraz załączony do niego wydruk 
z centralnej informacji Krajowego Rejestru Sadowego.  
Stosownie do art. 10a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, interpretację 
wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego 
i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu 
następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana 
interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego  
we wniosku o wydanie interpretacji. 
Natomiast w świetle art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, udzielenie 
interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja 
zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz 
pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. 
Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem 
UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a. Z kolei art. 104 § 1 k.p.a. 
stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba  
że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 
Nadmienić należy, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów składany jest do organu 
administracyjnego właściwego w sprawie przepisów, których wniosek dotyczy. 
Tymczasem wniosek Spółki w części jakiej obejmuje zagadnienia związane z wydaniem 
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świadectwa bezpieczeństwa, zatwierdzeniem przepisów wewnętrznych z zakresu 
bezpieczeństwa, zatwierdzeniem dokumentacji systemu utrzymania pojazdu kolejowego oraz 
wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, pozostają 
w obszarze właściwości Prezesa UTK. Stosownie bowiem do art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy 
o transporcie kolejowym, że do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, 
których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo 
eksploatacji kolei, należy wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie świadectw 
bezpieczeństwa. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, 
do zadań Prezesa UTK w zakresie spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad 
rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego 
i bezpieczeństwo systemu kolei, należy wydawanie, odmowa wydania i cofanie świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji typu oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych świadectw. 
Wspomnieć należy również, że zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, 
w brzmieniu które obowiązywało do dnia 1 marca 2016 r., Prezes UTK posiadał kompetencje 
do zatwierdzania przepisów wewnętrznych, o których mowa była w art. 19 ust. 1 pkt 3, 
ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 2 i ust. 3a pkt 2 obowiązującej wówczas ustawy. Stosownie zaś 
do § 17 ust. 1 rozporządzenia z 12 października 2015 r. Prezes UTK zatwierdza dokumentację 
systemu utrzymania pojazdu kolejowego. 
Przechodząc do meritum sprawy, a zatem interpretacji przepisów prawa, z których wynika 
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, stwierdzić należy w pierwszej 
kolejności, że byt prawny decyzji administracyjnych wydanych na rzecz jednego podmiotu, 
przejętego następnie przez inny podmiot, który tym samym wszedł w ogół praw i obowiązków 
swojego poprzednika, zależy od tego, jakiego rodzaju decyzje administracyjne zostały wydane 
na rzecz poprzednika prawnego.  
Wspomnieć bowiem należy, że w doktrynie postępowania administracyjnego oraz 
w orzecznictwie sądowym przyjęty został podział aktów administracyjnych na akty osobowe 
i rzeczowe. Administracyjny akt osobowy ma na celu ukształtowanie sytuacji prawnej 
określonej osoby w oderwaniu od elementów rzeczowych. Chodzi tutaj o ukształtowanie takim 
aktem uprawnień (obowiązków) o charakterze ściśle osobistym. Charakter osobisty mają te 
prawa lub obowiązki administracyjne, które są związane z posiadaniem przez podmiot cech 
szczególnych, w tym – szczególnych kwalifikacji lub umiejętności. Związane są one ściśle 
z bytem adresata aktu. Administracyjny akt rzeczowy jest skierowany zaś do rzeczy w tym 
znaczeniu, że przedmiotem regulacji aktu będzie status prawny rzeczy kształtowany 
w oderwaniu od statusu jej właściciela (posiadacza, dysponenta). Treścią aktu 
administracyjnego rzeczowego będą co do zasady określone zakazy lub nakazy (określony 
sposób postępowania z rzeczą). Ukształtowany aktem rzeczowym stosunek prawny nie 
wygasa z chwilą zakończenia istnienia podmiotu, ale przechodzi na każdoczesny podmiot 
władający rzeczą (J. Starościak, Prawne formy i metody…, s. 73). Przejście natomiast rzeczy 
w gestię innego podmiotu niż adresat aktu nie czyni bezprzedmiotowym samego aktu. Różnica 
między aktami osobowymi a rzeczowymi sprowadza się zatem do natury adresatów aktów 
administracyjnych. Osobowe akty administracyjne regulują bezpośrednio zachowanie lub 
pozycję prawną osoby. Akty administracyjne rzeczowe obejmują pojedyncze regulacje, które 
odnoszą się do publiczno-prawnej sytuacji przedmiotu (F.J. Peine, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, C. F. Müller, Heidelberg 2006, s. 110.). 
Zwrócić należy również uwagę na pogląd zawarty w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2728/15, 
publiczne prawa i obowiązki ukształtowane w drodze aktu administracyjnego mają, 
co do zasady, charakter osobisty. Pozostają one trwale związane z tą osobą, dla której zostały 
ustanowione, są nieprzenoszalne i gasną wraz ze śmiercią ich adresata i nie ma co do nich 
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następstwa prawnego. Z natury aktu administracyjnego, wspartego uregulowaniem Kodeksu 
postępowania administracyjnego, takie przejście uprawnień jest niedopuszczalne, albowiem 
prawomocny akt administracyjny wiąże tak długo, jak długo któryś z elementów decydujących 
o identyczności konkretyzowanego aktem stosunku prawnego nie ulegnie modyfikacji. Istotą 
aktu administracyjnego jest bowiem jednostronne określenie przez kompetentny organ 
administracyjny praw i obowiązków zindywidualizowanego adresata w konkretnej sytuacji 
i na podstawie konkretnego stanu prawnego. Nie ulega wątpliwości, że dysponentem aktu 
administracyjnego jest tylko administracja. Nie można więc przenieść praw i obowiązków 
zawartych w aktach administracyjnych bez udziału organu, który akt wydał, albowiem 
w prawie administracyjnym nie obowiązuje zasada ogólnego następstwa prawnego. 
Zauważyć należy, że w większości przypadków Prezes UTK, wydając na podstawie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy decyzję przyznającą 
uprawnienie, ocenia elementy organizacyjne przedsiębiorcy, przyjęte systemy zarządzania, 
kompetencje pracowników lub rozwiązania organizacyjne. Dopiero pozytywna ocena tych 
elementów skutkuje wydaniem decyzji przyznającej uprawnienie. Decyzje są wydawane 
każdorazowo na rzecz indywidualnie oznaczonego podmiotu i są ściśle związane 
z charakterem (strukturą, zasobami, kompetencjami personelu dokumentacją, strukturą 
podejmowania decyzji) przedsiębiorstwa. Uznajemy, że w takich przypadkach prawa z decyzji 
mają charakter osobisty lub osobisto-rzeczowy.  

Ad. do pkt I sentencji decyzji 
Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny przedmiotowej sprawy, w odniesieniu 
zawartego we wniosku twierdzenia Wnioskodawcy, zgodnie z którym spółka przejmująca 
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółkę prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy 
na podstawie świadectwa bezpieczeństwa, staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą 
prawnym spółki przejmowanej, bez konieczności występowania o nową decyzję wydającą 
świadectwo bezpieczeństwa, stwierdzić należy, że świadectwo bezpieczeństwa nosi cech aktu 
administracyjnego osobowego, a w związku z tym w zasadzie nie zachodzi w jego przypadku 
następstwo prawne.  
Świadectwo bezpieczeństwa, zgodnie z definicją unormowaną w art. 4 pkt 18 ustawy 
o transporcie kolejowym, jest dokumentem potwierdzającym zdolność bezpiecznego 
prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawanym 
podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji 
bezpieczeństwa. A zatem, jak wynika z powyżej definicji, świadectwo bezpieczeństwa jest 
dokumentem potwierdzającym kwalifikacje podmiotu i uprawniającym ten podmiot 
do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na eksploatacji infrastruktury 
kolejowej. Co więcej, taki podmiot nie powinien w ogóle rozpoczynać eksploatacji tej 
infrastruktury przed uzyskaniem ww. dokumentu, co z kolei prowadzi do wniosku, że jest  
to uprawnienie ściśle związane z samym podmiotem i faktem posiadania przez niego 
określonych kwalifikacji potwierdzonych wydaną przez Prezesa UTK decyzją 
administracyjną. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UTK oraz funkcjonującym w tym zakresie 
orzecznictwem sądowym, świadectwo bezpieczeństwa jest ściśle związane ze strukturą 
i organizacją danego przedsiębiorstwa, dlatego też w przypadku zmiany w zakresie 
podmiotowym, nie może ono w dalszym ciągu funkcjonować w ramach nowego podmiotu. 
Świadectwo bezpieczeństwa pozostaje w bezpośrednim związku strukturalnym, 
funkcjonalnym i organizacyjnym z podmiotem, dla którego je wydano, toteż nie może zostać 
„przeniesione” na inny podmiot. Na uwadze mieć należy także, że istotą świadectwa 
bezpieczeństwa jest potwierdzenie przez organ administracji publicznej przyjęcia przez 
przewoźnika kolejowego podstawowych mechanizmów organizacyjnych mających na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Prezes UTK, biorąc pod 
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uwagę wyniki postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania 
świadectwa bezpieczeństwa, ocenia bowiem, czy przewoźnik kolejowy spełnił określone 
prawem wymogi, a tym samym czy zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji 
infrastruktury. Zważyć należy także, że wszelkie zapisy i dokumenty, na podstawie których 
świadectwo zostało wydane, ściśle dotyczą podmiotu, dla którego je wydano. Do uzyskania 
świadectwa bezpieczeństwa przez przewoźnika kolejowego konieczne jest bowiem, zgodnie 
z art. 19 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, przedłożenie wraz z wnioskiem dokumentów: 
wykazu eksploatowanych typów pojazdów kolejowych; oświadczeń o posiadaniu aktualnych 
świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych i oświadczeń 
potwierdzających, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych 
rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w 
ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach oraz wykazu przepisów wewnętrznych, 
określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem 
i eksploatacją pojazdów kolejowych. Powyższe dokumenty powinny być każdorazowo 
dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Z momentem przejęcia przedsiębiorstwa, 
z którego funkcjonowaniem związane było świadectwo bezpieczeństwa, zmianie ulega stan 
faktyczny i prawny dotyczący wewnętrznych procedur odnoszących się do szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa. Prezes UTK w każdym przypadku indywidualnie ocenia, czy 
doszło do spełnienia przez dany podmiot warunków niezbędnych do wydania świadectwa 
bezpieczeństwa.  
Podnieść należy raz jeszcze, że wydanie świadectwa bezpieczeństwa potwierdza zdolność 
danego, konkretnego podmiotu do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego 
i wykonywania przewozów kolejowych, a co za tym idzie jest aktem administracyjnym ściśle 
związanym z określonym podmiotem i następca prawny podmiotu, na rzecz którego została 
wydana decyzja o wydaniu świadectwa bezpieczeństwa nie może posługiwać się tą decyzją. 
Podmiot ten jest zatem zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na swoją 
rzecz, tak aby Prezes UTK miał możliwość weryfikacji procedur lub dokumentów 
funkcjonujących w zmienionej strukturze przedsiębiorstwa. Słuszność tego stanowiska 
potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w cytowanym powyżej wyroku  
z dnia 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2728/15. Sąd ten przyjął, że świadectwo 
bezpieczeństwa stanowi przykład administracyjnego aktu osobowego mającego na celu 
ukształtowanie sytuacji prawnej określonej osoby w oderwaniu od elementów rzeczowych. 
Chodzi tutaj bowiem, o ukształtowanie takim aktem uprawnień (obowiązków) o charakterze 
ściśle osobistym, przy czym zauważyć należy, iż charakter osobisty mają te prawa lub 
obowiązki administracyjne, które są związane z posiadaniem przez podmiot cech szczególnych, 
w tym - szczególnych kwalifikacji lub umiejętności. Związane są one ściśle z bytem adresata 
aktu (…). W związku z tym w zasadzie nie zachodzi w przypadku takich aktów następstwo 
prawne.  
Tym samym uznać należało za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Spółki 
w zakresie stwierdzenia, że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę 
prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze 
kolei wąskotorowej na podstawie świadectwa bezpieczeństwa staje się z mocy 
art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki przejmowanej i może w związku z tym 
w sposób nieprzerwany prowadzić działalność jako przewoźnik kolejowy, wykonujący 
przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej, prowadzoną przed przejęciem przez Spółkę 
przejmowaną, w sposób nieuchybiający przepisom ustawy o transporcie kolejowym i innych 
aktów prawnych i jednocześnie bez konieczności występowania o wydanie decyzji w sprawie 
wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej i ponoszenia w związku z tym opłat, 
wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku do rozporządzenia w sprawie opłat za czynności 
Prezesa UTK.  

http://www.utk.gov.pl/


Strona 9 z 13 
 

Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433 

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01 
www.utk.gov.pl 

 email: utk@utk.gov.pl 
 

Ad. do pkt II sentencji decyzji 
Uzasadniając natomiast uznanie przez Prezesa UTK za nieprawidłowe stanowiska Spółki 
w zakresie stwierdzenia, że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółkę 
prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy na podstawie decyzji w sprawie 
zatwierdzenia przepisów wewnętrznych, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie 
kolejowym w brzmieniu do dnia 1 marca 2016 r., staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. 
następcą prawnym spółki przejmowanej i może w związku z tym w sposób nieprzerwany 
prowadzić działalność jako przewoźnik kolejowy w sposób nieuchybiający przepisom ustawy 
o transporcie kolejowym i innych aktów prawnych i jednocześnie bez konieczności 
występowania o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej 
i ponoszenia w związku z tym opłat, wskazanych w § 1-6 oraz w załączniku do rozporządzenia 
w sprawie opłat za czynności Prezesa UTK, zważyć należy na następującą okoliczność.  
Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1297), w brzmieniu obowiązującym do 1 marca 2016 r., 
Prezes UTK posiadał kompetencje do zatwierdza przepisów wewnętrznych, o których mowa 
w art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 2 i ust. 3a pkt 2. Takimi przepisami stosownie 
do art. 19 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy były natomiast przepisy wewnętrzne, określające zasady 
i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania 
infrastruktury kolejowej. Na tej podstawie prawnej Prezes UTK wydał w stosunku 
do przewoźnika kolejowego ✄ -- ✄ decyzje o zatwierdzeniu przepisów wewnętrznych 
szczegółowo wskazane w treści przedmiotowego wniosku. Następnie ustawą  
z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1741), 
z dniem 1 marca 2016 r. art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym przewidujący 
uprawnienie Prezesa UTK do zatwierdzania przepisów wewnętrznych został uchylony. 
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy Prezes UTK od tego czasu pozostawia bez rozpoznania 
przepisy wewnętrzne złożone do zatwierdzenia.  
Wprowadzenie powyższej regulacji nie zmienia jednak faktu, że przedsiębiorcy  
są zobowiązani do posiadania aktualnych przepisów wewnętrznych, pozwalających  
na bezpieczne prowadzenie działalności kolejowej. Co więcej, warunkiem koniecznym 
uzyskania świadectwa bezpieczeństwa jest przedstawienie wykazu przepisów wewnętrznych 
regulujących działalność Wnioskodawcy. W trakcie postępowania administracyjnego  
o wydanie świadectwa bezpieczeństwa szczegółowo weryfikowane jest, czy wnioskodawca 
posiada aktualne przepisy wewnętrzne wydane dla siebie. Natomiast Spółka powinna 
przygotować i posiadać własne aktualne przepisy wewnętrzne. 
Konkludując, stwierdzić należy, że Prezes UTK nie jest obecnie władny do wydawania decyzji 
w sprawie zatwierdzenia przepisów wewnętrznych, dlatego też nie może być wydana 
w stosunku do Wnioskodawcy nowa decyzja w tym zakresie. Jednocześnie, jak wskazano 
wyżej, Wnioskodawca, jako następca prawny spółki, w stosunku do której wydana została 
decyzja o zatwierdzeniu przepisów wewnętrznych, nie powinien posługiwać się tą decyzją, 
gdyż dotyczy ona przepisów wewnętrznych nie tego podmiotu, a Wnioskodawca zobowiązany 
jest do posiadania własnych i aktualnych przepisów wewnętrznych.  

Ad. do pkt III sentencji decyzji 
W dalszej kolejności wyjaśnić należy dlaczego Prezes UTK uznał za prawidłowe stanowisko 
Spółki, w zakresie stwierdzenia, że spółka przejmująca spółkę prowadzącą działalność jako 
przewoźnik kolejowy, na podstawie decyzji w sprawie zatwierdzenia dokumentacji, o której 
mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia z 12 października 2015 r., staje się z mocy 
art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki przejmowanej i może w związku z tym 
w sposób nieprzerwany prowadzić działalność jako przewoźnik kolejowy, bez konieczności 
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występowania o wydanie decyzji w sprawie wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej 
i ponoszenia w związku z tym opłat.  
Zauważyć należy, że Spółka załączyła do swojego wniosku decyzję Prezesa UTK 
nr DBK-WUP.443.275.2015.MM z 20 grudnia 2015 r. zatwierdzającą dokumentację systemu 
utrzymania wąskotorowej lokomotywy spalinowej serii Lxd2. Tymczasem 25 sierpnia 2017 r. 
weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie z 12 października 2015 r. Główną zmianą w rozporządzeniu jest 
zniesienie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania, 
zwanej dalej „DSU”, dla pojazdów m.in. kolei wąskotorowych. Zwolnienie z obowiązku 
zatwierdzania DSU nie zwalnia jednak przedsiębiorstw z obowiązku posiadania samej 
dokumentacji systemu utrzymania. DSU powinna być opracowywana, zatwierdzana 
i wdrażana do stosowania w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), 
utrzymaniem (MMS) oraz przepisów wewnętrznych każdego przedsiębiorcy. Do DSU 
prowadzonych według nowych zasad nie stosuje się wymogów § 13 ww. rozporządzenia oraz 
struktury cyklu określonej w załączniku 3. Nowe DSU powinny jednak zawierać co najmniej 
takie elementy jak: określenie częstotliwości przeglądów, zakres czynności wykonywanych 
w ramach utrzymania, warunki użytkowania, w tym wartości graniczne dla normalnej 
eksploatacji. Muszą również być zgodne m.in. z właściwymi dla rodzaju pojazdu krajowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz normalizacyjnymi, dokumentacją techniczno-ruchową 
(DTR).  
Należy pamiętać, że przedsiębiorcy kolejowi ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność 
merytoryczną DSU pozwalającą na utrzymanie pojazdów w sposób gwarantujący ich 
bezpieczną eksploatację. Niemniej jednak, nie ma przeciwskazań, aby nadal korzystać z DSU 
zatwierdzonych przez Prezesa UTK, z tym zastrzeżeniem, że podmiot eksploatujący powinien 
czuwać nad aktualnością zapisów zatwierdzonej DSU. Dodatkowo wskazać należy, że 
elementy składowe DSU wskazują na nierozerwalny związek dokumentacji z pojazdem 
kolejowym, którego dotyczą, a nie z aktualnym właścicielem czy posiadaczem pojazdu 
kolejowego. W konsekwencji decyzje zatwierdzające DSU mają charakter rzeczowy 
i związane są przede wszystkim z danym pojazdem (lub typem pojazdu), dla którego zostały 
zatwierdzone przez Prezesa UTK. Taka dokumentacja określa procedury związane 
z utrzymaniem konkretnego pojazdu kolejowego i nie jest ściśle związana z podmiotem 
prowadzącym utrzymanie tego pojazdu. Zasada „podążania” zatwierdzonej DSU za pojazdem 
kolejowym i związania tej DSU z pojazdem wynika przede wszystkim z faktu, że to podmiot 
faktycznie eksploatujący pojazd kolejowy powinien posiadać wiedzę o sposobie i warunkach 
jego utrzymania zawartą w DSU. Podkreślić należy, że posiadanie DSU przez podmiot 
faktycznie eksploatujący pojazd kolejowy powinno gwarantować jego bezpieczne utrzymanie. 
Jeżeli więc dla eksploatowanego pojazdu zostało już zatwierdzone DSU na rzecz innego 
podmiotu (w tym przypadku na rzecz ✄--✄), to po jego połączeniu z Wnioskodawcą może 
on nadal korzystać z istniejącego DSU, weryfikując je w zakresie ewentualnych zmian 
eksploatacyjnych, zgodnie ze wskazanymi powyżej wytycznymi. Zmiany takie Spółka 
powinna wprowadzić do dokumentacji samodzielnie. Na marginesie należy pamiętać, że 
na decyzję Prezesa UTK zatwierdzającą DSU można powoływać się tylko w stosunku 
do dokumentacji DSU zgodnej z treścią załącznika do zatwierdzonej decyzji. Dokumentacja 
zmieniona przez przedsiębiorcę nie jest już dokumentacją zatwierdzoną przez Prezesa UTK. 

Ad. do pkt IV sentencji decyzji 
Ponadto, ustosunkowując się do kwestii możliwości posługiwania się przez Spółkę jako 
następcy prawnego przewoźnika kolejowego dysponującego świadectwami dopuszczenia 
pojazdów do eksploatacji tym aktem, na kanwie dotychczasowych rozważań zauważyć należy, 
że świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu także należy do rzeczowych aktów 
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administracyjnych. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, które zgodnie z definicją 
zawarta w art. 4 pkt 15 ustawy o transporcie kolejowym, jest dokumentem uprawniającym 
do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia. 
Tak więc decyzja wydająca to uprawienie wprost odnosi się do rzeczy, którą w tym przypadku 
jest dany typ infrastruktury kolejowej tj.: szyna, podkład kolejowy, rozjazd czy różnego 
rodzaju pojazdy kolejowe, i oznacza umożliwienie (przyznanie prawa) użytkowania 
ww. rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na osobę dysponenta rzeczy. 
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydawane są dla typu, czyli powtarzalnego 
rozwiązania konstrukcyjnego, budowli lub urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu 
kolejowego, a nie dla konkretnego egzemplarza budowli lub urządzenia, ani też dla 
konkretnego podmiotu dysponującego tytułem własności do tego egzemplarza. Oznacza to, 
że aktualny właściciel budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego, na który zostało wydane 
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, jest uprawniony do dalszego użytkowania 
budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego, na takich samych zasadach jak podmiot, który 
wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 
jest bowiem aktem o charakterze rzeczowym i jest nierozerwalnie związane z typem budowli, 
urządzenia lub pojazdu kolejowego, na który zostało wydane. Potwierdza, że określony typ 
budowli, urządzenia lub pojazdu spełnia wymagane warunki dopuszczenia do eksploatacji 
i może być użytkowany w ruchu kolejowym. Nie jest natomiast ściśle związane z podmiotem 
eksploatującym dany typ budowli, urządzenia lub pojazdu. Prawa wynikające z tych zezwoleń 
nie są nierozerwalnie związane z podmiotem na rzecz, którego zostały wydane Istotne jest 
jedynie, aby w przypadku eksploatowania typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych, 
typy te posiadały świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.  
Zatem ustawa o transporcie kolejowym nie zawiera przepisów, które ograniczałyby przejście 
z mocy prawa uprawnień wynikających ze świadectw dopuszczenia do eksploatacji. 
Takich ograniczeń nie zawierają również decyzje Prezesa UTK wydające poszczególne 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Nie ma zatem konieczności występowania 
do Prezesa UTK przez następcę prawnego podmiotu, na rzecz którego zostały wydane tego 
typu decyzje, z wnioskami o ich zmianę w zakresie obejmującym wskazanie adresata tych 
decyzji.  
Tym samym za prawidłowe uznać należało także stanowisko Wnioskodawcy w zakresie, 
w którym Spółka stwierdza, że spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę 
prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy, wykonujący przewozy na infrastrukturze 
kolei wąskotorowej, na podstawie decyzji w sprawie wydania świadectw dopuszczenia 
do eksploatacji typu, staje się z mocy art. 494 § 1 i 2 k.s.h. następcą prawnym spółki 
przejmowanej i może w związku z tym w sposób nieprzerwany prowadzić działalność jako 
przewoźnik kolejowy, bez konieczności występowania o wydanie decyzji w sprawie 
wydania/zmiany decyzji, o której mowa wyżej. 

Ad. do pkt V sentencji decyzji 
Na zakończenie wskazać należy, że Prezes UTK nie mógł wydać interpretacji przepisów prawa 
odnoszących się do zagadnienia następstwa prawnego spółki przejmującej w trybie 
art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę prowadzącą działalność jako przewoźnik kolejowy 
w przypadku umowy dzierżawy obejmującej urządzenia i pojazdy kolejowe, dla których 
wydano świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.  
Abstrahując bowiem od kwestii, że rozstrzyganie o wejście w ogół praw i obowiązków 
określonego podmiotu w danym stosunku cywilnoprawnym, jaki jest ukształtowany 
na podstawie umowy dzierżawy, nie pozostaje w kompetencji Prezesa UTK, zważyć trzeba na 
zakres przedmiotowej interpretacji wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Jak bowiem zostało już wskazane, interpretacją taką mogą być objęte jedynie 

http://www.utk.gov.pl/


Strona 12 z 13 
 

Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433 

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01 
www.utk.gov.pl 

 email: utk@utk.gov.pl 
 

przepisy prawne dotyczące świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Tymczasem wyjaśnienie przepisów prawa 
w zakresie stwierdzenia, czy w przypadku przejęcia jednej spółki przez drugą ta ostatnia 
wchodzi w dotychczasowy stosunek prawny wynikający z zawartej przez poprzednika umowy 
dzierżawy nie jest związane z obowiązkiem uiszczenia przez Wnioskodawcę należności 
publicznoprawnej, a tym bardziej na rzecz Prezesa UTK.  
Wobec zatem wyznaczonego przez brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej zakresu przedmiotowego interpretacji przepisów prawa, do którego nie należy 
kwestia następstwa prawnego przy umowie dzierżawy, nie wymagająca odpłatnego wydania 
lub zmiany aktu administracyjnego, Prezes UTK zmuszony był odmówić Wnioskodawcy 
wydania wyjaśnień w tym zakresie.  
Mając na uwadze powyższe, Prezesa UTK rozstrzygnął jak na wstępie.  

 
POUCZENIE 

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się 
do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę 
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.  
Wpis od skargi wynosi 200 zł (art. 15 w związku z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 k.p.a. 
w związku z art. 3 § 2 pkt 1 oraz art. 13 § 2, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej: „p.p.s.a.”) w związku 
z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Stronie przysługuje 
możliwość ubiegania się o prawo pomocy, obejmujące zwolnienie strony od kosztów sądowych 
oraz bezpłatne ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach określonych 
w art. 239–262 p.p.s.a. 
Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia 
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujące prawomocnością decyzji. 
Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia 
podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a. 
Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być 
obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi 
lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji (art. 10a ust. 2 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej).   
Interpretacja jest wiążąca dla Prezesa UTK i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze 
wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły 
nieodwracalne skutki prawne (art. 10a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).   

 
Kwestia opłaty 
Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić 
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej). Opłatę od wniosku uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub 
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państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje 
taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki (art. 10 ust. 9 ww. ustawy).  
Wnioskodawca 19 marca 2018 r., a zatem w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, który 
wpłynął do UTK 22 marca 2018 r., uiścił na rachunek bankowy UTK opłatę od wniosku 
w kwocie 40 zł.  
W związku z powyższym należy stwierdzić, że wymagana opłata uiszczona została w całości.  
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