Do wniosku należy załączyć:
1) Dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest
budynek, którego budowę, remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić
w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym:
a. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu
i wyrysu z rejestru gruntów wszystkich działek ewidencyjnych, na których
realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem złożenia wniosku, oraz
b. Numer księgi wieczystej każdej z nieruchomości.
2) Dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych:
a. Potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię decyzji
o pozwoleniu na budowę opatrzonej klauzulą organu wydającego tę
decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna lub wykonalna –
jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę,
b. Potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub w art. 71 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529
oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650), oraz potwierdzoną przez
wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia organu
administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa i art. 71 ust. 4c wyżej
wymienionej ustawy, albo zaświadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu w terminie sprzeciwu wobec
zgłoszenia - jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia,
c. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 4 i 5
i art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane na
nieruchomości niestanowiącej własności albo niebędącej w użytkowaniu
wieczystym beneficjenta wsparcia.
3) Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w tym projekt architektonicznobudowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu z wyraźnie
zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której jest budowany budynek będący
przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami
i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres
robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę - dokumentację
wynikającą z przepisów art. 30 ust. 2-4, 4b i 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:
a. rodzaju przedsięwzięcia,
b. liczby:
i. tworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
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gminy,
ii. mieszkań chronionych,
iii. lokali mieszkalnych powstających z udziałem gminy albo związku
międzygminnego w wyniku realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy,
iv. tymczasowych pomieszczeń,
v. miejsc w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych
i ogrzewalniach,
c. powierzchni użytkowych budynków lub ich części,
d. zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem
obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, przyłączy technicznych,
kosztów tych przyłączy i miejsca ich włączenia do sieci w przypadku
przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 4 i art. 5 ust.
1 ustawy.
4) Dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:
a. kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac
projektowych
i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
b. kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub kopie zawartych
do dnia złożenia wniosku umów z wykonawcami robót budowlanych, usług
i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego,
dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub jego części,
c. kalkulacje własne sporządzone dla zakresu przedsięwzięcia, który nie
został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia
wymienionymi w lit. a i b - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy.
5) W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
przewidywaną cenę sprzedaży, a jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed
dniem złożenia wniosku – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471).
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