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POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM 
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa 
mieszkalnego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego  
na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny 
oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku 
bankowego na który należy dokonywać wpłat, 

2. Umowę najmu – z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część 
tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym 
względem drugiej osoby, 

3. Decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu 
członków rodziny, 

4. Decyzję o uznaniu żołnierza za samotnego, 
5. Umowę najmu zawartą przez żołnierza samotnego z właścicielem lokalu 

mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu  
na pobyt stały, 

6. Akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom 
mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję 
właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania, 

7. Oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, 
podnajem lub do bezpłatnego używania, 

8. Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy 
jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie służby przez żołnierza oraz 
podający okres na jaki został on powołany do pełnienia służby. 
 

 
 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Zarządzania Bezpieczeństwem  
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1,  
I piętro, pok. 130, tel. 618109503 

 
 
Opłaty: brak 
 
 
Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc 
 
 

v e r t e 
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Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 tj. z dnia 26.07.2017 r. 

 
 
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. Odwołanie należy je złożyć w sekretariacie lub Biurze Obsługi 
Interesantów.  

 
 
Inne informacje: Należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego pokrywane są uznanym  

za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnych 
żołnierzy: 
a) odbywających zasadniczą służbę wojskową, 
b) absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe, 
c) rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe trwające co najmniej trzydzieści dni, 
d) poborowym: 

− odbywającym służbę zastępczą, 
− odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej, 

Decyzję o pokrywaniu należności i opłat, wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego 
żołnierza. 
 

 


