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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 postanowienia o zwrocie kosztów dojazdu na kwalifikację
wojskową.
II. WYMAGANE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu.
Bilety potwierdzające podróż środkami komunikacji publicznej.
Kserokopię dowodu rejestracyjnego.
Wezwanie.

III. Podstawa prawna
Art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.), który brzmi: ,,Osobom wezwanym przez
właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony
przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu,
stałego zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Koszty te organ wzywający
zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych
w przepisach

działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych

w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 623 z późn. zm.)
Art. 85 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 623
z późn. zm.) - Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca
wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych
i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.
2. Górną granicę należności, o których mowa w ust. 1, stanowi wysokość kosztów przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.
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3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu
wykonywania czynności sądowej.
4. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 3, świadek powinien należycie wykazać.
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