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Uznanie żołnierza za żołnierza samotnego
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Pokój nr 10, tel. 25 758 20 51, e-mail: m.michalczyk@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek

730 – 1700

wtorek – piątek

730 – 1530

czwartek

dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:
Monika Michalczyk – referent ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych i zdrowia.
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o uznanie żołnierza za żołnierza samotnego należy złożyć osobiście. Złożenie wniosku wraz
z pełną dokumentacją skutkuje wydaniem decyzji.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o uznanie żołnierza za żołnierza samotnego;
Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej;
Poświadczenie zameldowania.
Dowód osobisty – do wglądu.
Formularz do pobrania:
Wniosek o uznanie żołnierza za żołnierza samotnego.
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego szczególnie skomplikowanej sprawy powinno nastąpić nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z
przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art. 36 Kpa)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji
za pośrednictwem Wójta Gminy.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
Żołnierzem samotnym 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.
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