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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 20 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: DTK-2.054.17.2020

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę podczas 7. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 13 marca 2020 r. dotyczące terminala w Kędzierzynie-Koźlu, przekładam następujące 
wyjaśnienia.

Z informacji będących w posiadaniu Ministerstwa Infrastruktury wynika, że PKP S.A. po przeanalizowaniu 
możliwości i zasadności swojego zaangażowania we współpracę z KK Terminale, negatywnie odniosła się 
do propozycji udostępnienia działki na cele działalności tego podmiotu, o co spółka KK Terminale 
wnioskowała w lutym 2019 r. Od tego czasu stanowisko PKP S.A. pozostaje niezmienne. W przedmiotowej 
sprawie podkreślenia wymaga fakt, że PKP S.A. gospodaruje mieniem zgodnie z zasadami wynikającymi 
z przepisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 292, z późn. zm.). Stosownie 
do postanowień art. 18 przywołanej ustawy, PKP S.A. obowiązana jest uzyskać zgodę ministra właściwego 
do spraw transportu na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów 
trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych 
lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom 
na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza 
równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. Minister Infrastruktury nie rozpatrywał 
wniosku PKP S.A., którego przedmiotem byłyby składniki mienia będące przedmiotem zainteresowania 
KK Terminale. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonała w 2017 r. prace 
związane z remontem torów nr 12 oraz 13 linii kolejowej nr 174 Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Port. 
Konieczność przeprowadzenia remontu wynikała ze złego stanu technicznego infrastruktury kolejowej 
potwierdzonego protokołami z kontroli okresowej obiektów budowlanych i nie była związana z zamierzeniami 
spółki KK Terminalne. Przedsięwzięcie nie było prowadzone wspólnie z Gminą Kędzierzyn Koźle. 
Po zakończonych pracach zrewitalizowane tory są wykorzystywane do prowadzenia ruchu.
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