
                                                                                                                                 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE 

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn 
tel. (84) 68-21-095 w.320, fax (84) 68-21-030,

email: um@szczebrzeszyn.pl
 Wydanie z dnia 15.10.2019 r.

NUMER

   RSO – 16

NAZWA
Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby,
której doręczono kartę powołania do tej służby  za żołnierza

samotnego

REFERAT

RSO

Podstawa prawna: art. 127 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do 

tej służby  o uznanie żołnierza samotnego;
2. Załączniki (w zależności od sytuacji): 

 zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej lub karta powołania  do czynnej służby wojskowej; 
 tytuł prawny do lokalu (domu) mieszkalnego; 
 oświadczenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania 

do tej służby, że jest osobą niebędącą w związku małżeńskim, prowadzącą odrębne gospodarstwo 
domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny lub dom , w którym jest zameldowana na pobyt 
stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego 
lokalu lub domu mieszkalnego

 inne dokumenty w zależności od okoliczności sprawy;
3. Do wglądu: 

 dowód osobisty 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – nie później niż w ciągu 30 dni. Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego – do dwóch 
miesięcy. Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Burmistrza Szczebrzeszyna.  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
DODATKOWE INFORMACJE: 
Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne 
gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt 
stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu 
mieszkalnego.
Decyzję w tej sprawie wydaje  wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
lub pobytu czasowego wnioskodawcy  trwającego ponad trzy miesiące. 
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http://www.szczecin.pl/boi/procedury/wzkiol/doc/wzkiol_2.doc
http://www.szczecin.pl/boi/procedury/wzkiol/doc/wzkiol_2.doc
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