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Procedura nr

UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

S083
I.

Data
aktualizacji:
2017.03.21

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Złożenie wniosku w Biurze Obsługi (parter ratusza) lub przesłać pocztą tradycyjną
2. Sprawę rozpatruje Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 26 – tel. kontaktowy 68 376 05 87
3. Forma załatwienia sprawy – wydanie decyzji o uznaniu za żołnierza samotnego lub wydanie decyzji o
odmowie uznania go za żołnierza samotnego

II.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek do Burmistrza Szprotawy o uznanie za żołnierza samotnego wraz z dokumentami
wskazanymi we wniosku
2. Wniosek do Burmistrza Szprotawy o pokrycie należności wraz z dokumentami wskazanymi we
wniosku
3. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierza)
IV. OPŁATY
Opłata skarbowa:
Bez opłat.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Od decyzji przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Lubuskiego. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Burmistrza Szprotawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VI. Podstawa prawna
1. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) – art. 127.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.)
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VII. Dodatkowe informacje
Żołnierzem samotnym w rozumieniu ww. ustawy jest osoba niebędąca w związku małżeńskim,
prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom
mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do
pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
Na wniosek żołnierza pokrywa się:
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego;
- bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu
własnościowego;
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji,
w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron jest obciążona obowiązkiem
alimentacyjnym względem drugiej strony;
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności
w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności
żołnierza.
Zawiesza się spłatę na wniosek żołnierza do pracodawcy, banku lub instytucji udzielającej kredytu lub
pożyczki:
- pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego;
- kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnionego udzielania kredytów lub pożyczek,
chyba ze strony w umowie postanowiły inaczej.
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