
Warszawa, dnia 15 maja 2020 r. 

Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego 

Ignacy Góra 

DMB-WSWB.43.87.2020.AD 

DEC YZJ A 

Metro Warszawskie sp. z o.o. 

ul. Wilczy Dół 5 
02-798 Warszawa

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 a pkt 1 w związku z art. 13a ust. 1, m1. 17d ust. 2 pkt 
2, art. 17f, art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 71 O z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o transporcie 
kolejowym", oraz § I ust. 1 pkt 3 i § 6-8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany 
i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw 
bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1548), zwanego dalej „Rozporządzeniem MliR", 
a także art. I 04 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.), zwanej dalej 
„k.p.a.", po rozpatrzeniu wniosku Metro Warszawskie sp. z o.o. z 6 kwietnia 2020 r. (data 
wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego zwanego dalej „UTK": 9 kwietnia 2020 r.) 
o przedłużenie ważności świadectwa bezpieczeństwa nr 095/M/15 wraz z decyzją Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego nr DBK-WSZ.633.378.2014.11.WM z 25 czerwca 2015 r.
zmienioną decyzją nr DMB-WSWB.43.95.2019.KGe z 30 maja 2019 r. oraz decyzją
nr DMB-WSWB.43.344.2019.AD z 12 marca 2020 r. uprawniającego przedsiębiorcę
do zarządzania infrastrukturą i wykonywania przewozów w metrze, uzupełnionego pismem
z 20 kwietnia 2020 r. (data wpływu do UTK: 21 kwietnia 2020 r.) oraz pismem z 29 kwietnia
2020 r. (data wpływu do UTK: 29 kwietnia 2020 r.),

WYDAJĘ 

na rzecz Metro Warszawskie sp. z o.o. świadectwo bezpieczeństwa nr 080/M/20 - Metro 
Warszawskie sp. z o.o. zarządza infrastrukturą metra, gdzie początkiem jest „Metro" 
STP (Stacja Postojowa Kabaty) odgałęziająca się w stacji Warszawa Okęcie od toru 
nr 16b rozjazdem nr 49 w km 12,951 oraz od toru nr 50 rozjazdem nr 85 w km 14,264 
linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny, zarządzanej przez PKP 

PLK S.A. I linia Metra odgałęzia się od Stacji Postojowej Kabaty, początkiem jest 
st. Kabaty w km 0,734, końcem linii jest st. Młociny w km 21,996. Na I linii metra 
eksploatowanych jest 21 stacji. Początkiem II linii metra jest stacja C6 Księcia Janusza 
w km 6,637, a końcem linii jest stacja C18 Trocka w km 19,517. Na II linii metra 
eksploatowanych jest 13 stacji. 

Świadectwo bezpieczeństwa nr 080/M/20 stanowi załącznik do decyzji i jest jej 
integralną częścią. 
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