
7) wykaz linii kolejowych, na których b´dzie prowa-
dzona dzia∏alnoÊç gospodarcza obj´ta wnioskiem,
a w przypadku przewozu rzeczy — ze wskazaniem
ich rodzaju oraz relacji przewozowych.

§ 2. Do wniosku o udzielenie koncesji przedsi´bior-
ca obowiàzany jest równie˝ do∏àczyç:

1) dokumenty wskazujàce na posiadanie przez wnio-
skodawc´ mo˝liwoÊci finansowania zamierzonej
dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, a w szczególnoÊci:

a) zaÊwiadczenie banku, w którym prowadzony jest
podstawowy rachunek bie˝àcy wnioskodawcy,
okreÊlajàce wielkoÊç posiadanych przez niego
Êrodków finansowych oraz jego zdolnoÊç kredy-
towà i p∏atniczà,

b) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du stwierdzajà-
ce, i˝ wnioskodawca nie zalega z wp∏atami na-
le˝noÊci bud˝etowych,

c) dokumenty potwierdzajàce posiadanie zabezpie-
czenia roszczeƒ majàtkowych zwiàzanych z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej
wnioskiem bàdê pisemne zobowiàzanie do do-
konania ubezpieczenia tej dzia∏alnoÊci,

d) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat
dzia∏alnoÊci wraz z opinià bieg∏ego rewidenta,
a gdy wnioskodawca zosta∏ w tym okresie na-
st´pcà prawnym innego przedsi´biorcy — spra-

wozdanie finansowe wraz z opinià bieg∏ego re-
widenta na dzieƒ zmiany formy prawnej lub
przej´cia dzia∏alnoÊci tego przedsi´biorcy,

e) oÊwiadczenie przedsi´biorcy, ˝e w stosunku do
niego bàdê jednostki od niego zale˝nej nie toczà
si´ post´powania: upad∏oÊciowe, uk∏adowe,
ugodowe lub likwidacyjne,

2) dokumenty wskazujàce na mo˝liwoÊç spe∏nienia
warunków technicznych i organizacyjnych zapew-
niajàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie zarzàdzania liniami kole-
jowymi lub wykonywania przewozów kolejowych,
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934
oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314).

§ 3. Przedsi´biorca mo˝e przed∏o˝yç kopie doku-
mentów okreÊlonych w § 1 i 2, poÊwiadczone za zgod-
noÊç z orygina∏em.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 5 marca 2001 r.

sygn. akt P. 11/2000.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Jerzy Ciemniewski — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Krzysztof Kolasiƒski — sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2001 r. na rozpra-
wie pytania prawnego Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego w Warszawie, z udzia∏em umocowanych
przedstawicieli uczestników post´powania: Naczelne-
go Sàdu Administracyjnego w Warszawie, Prokuratora
Generalnego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa, o udzielenie odpowiedzi: czy przepis
§ 12 ust. 6 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r.
Nr 10, poz. 46 z póên. zm.), w zakresie dopuszczalnoÊci
sytuowania budynku bezpoÊrednio przy granicy dzia∏-
ki budowlanej oraz wymogu uzyskania pisemnej zgo-

dy w∏aÊciciela dzia∏ki sàsiedniej — jest zgodny z prze-
pisem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),

orzeka:

§ 12 ust. 6 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434 oraz z 2000 r. Nr 16,
poz. 214), w zakresie wymogu uzyskania zgody w∏aÊci-
ciela dzia∏ki sàsiedniej na usytuowanie budynku bez-
poÊrednio przy granicy dzia∏ki budowlanej j e s t  n i e -
z g o d n y z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126).

Jerzy Ciemniewski

Teresa D´bowska-Romanowska    Krzysztof Kolasiƒski


