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Osoba fizyczna planująca podjęcie działalności 
• Ksero dowodu 

• Meldunek czasowy ( jeśli wnioskodawca nie jest na stałe zameldowany na wsi, w 

mieście do 5tys mieszkańców) 

• Zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 

• Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: 

- jeśli własność – odpis z księgi wieczystej 

- w pozostałych przypadkach – umowa najmu, użyczenia, dzierżawy na okres co 

najmniej 6 lat. 

• Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na 

realizację operacji ( w przypadku gdy działka na której realizowana będzie inwestycja 

nie jest własnością wnioskodawcy)( na druku ARiMRowskim) 

• Warunki zabudowy 

• Warunki przyłączenia do sieci 

• Informator – dokument do uzupełnienia o dane wnioskodawcy, dane w zakresie 

lokalizacji inwestycji 

 

 

 

Osoba fizyczna rozwijająca działalność 
• Ksero dowodu 

• Meldunek czasowy ( jeśli wnioskodawca nie jest na stałe zameldowany na wsi, w 

mieście do 5tys mieszkańców) 

• Zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 

• Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: 

- jeśli własność – odpis z księgi wieczystej 

- w pozostałych przypadkach – umowa najmu, użyczenia, dzierżawy na okres co 

najmniej 6 lat. 

• Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na 

realizację operacji ( w przypadku gdy działka na której realizowana będzie inwestycja 

nie jest własnością wnioskodawcy) ( na druku ARiMRowskim) 

• Warunki zabudowy 

• Warunki przyłączenia do sieci 

• Informator – dokument do uzupełnienia o dane wnioskodawcy, dane w zakresie 

lokalizacji inwestycji 

• Deklaracje ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) z 

ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

(dla wnioskodawców zatrudniających pracowników) 

• Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej ( bądź wydruk z 

CEDIGu – www.firma.gov.pl) 

• Wydruk elektroniczny z dokumentacji księgowej lub kopia książki ewidencji środków 

trwałych 

• Zestawienie wyposażenia firmowego 

• Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych 
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Osoba prawna planująca podjęcie działalności 
• Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: 

- jeśli własność – odpis z księgi wieczystej 

- w pozostałych przypadkach – umowa najmu, użyczenia, dzierżawy na okres co 

najmniej 6 lat. 

• Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na 

realizację operacji ( w przypadku gdy działka na której realizowana będzie inwestycja 

nie jest własnością wnioskodawcy) ( na druku ARiMRowskim) 

• Warunki zabudowy 

• Warunki przyłączenia do sieci 

• Informator – dokument do uzupełnienia o dane wnioskodawcy, dane w zakresie 

lokalizacji inwestycji 

• Umowa lub statut spółki  

 

 

 

 

Osoba prawna rozwijająca działalność 
• Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: 

- jeśli własność – odpis z księgi wieczystej 

- w pozostałych przypadkach – umowa najmu, użyczenia, dzierżawy na okres co 

najmniej 6 lat. 

• Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na 

realizację operacji ( w przypadku gdy działka na której realizowana będzie inwestycja 

nie jest własnością wnioskodawcy) ( na druku ARiMRowskim) 

• Warunki zabudowy 

• Warunki przyłączenia do sieci 

• Informator – dokument do uzupełnienia o dane wnioskodawcy, dane w zakresie 

lokalizacji inwestycji 

• Umowa lub statut spółki  

• Odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 

• Deklaracje ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) z 

ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

• Wydruk elektroniczny z dokumentacji księgowej lub kopia książki ewidencji środków 

trwałych 

• Zestawienie wyposażenia firmowego 

• Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych 

 

 

 


