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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 

 
 

 
UZNANIE OSOBY /KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO ODBYCIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ/  

ORAZ ŻOŁNIERZA  
ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY 

 
 
Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru. 
                                                          Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. zaświadczenie o wysokości dochodu osób pozostającego na utrzymaniu 
żołnierza, jeżeli członek rodziny nie pracuje – zaświadczenie z Biura Pracy,  

2. odpis skróconego aktu małżeństwa – ksero,  
3. odpis skróconego aktu urodzenia dziecka – ksero,  
4. prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku alimentacyjnym, 
5. ksero karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej*, 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 
 
 
Podstawa prawna: art. 127, 128 i 128a 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 Wojewody Wielkopolskiego  

w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. Odwołanie należy je złożyć w sekretariacie lub Biurze Obsługi 
Interesantów.  
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Inne informacje: Przyjmowane są podania: 

− od osoby, które w dniu doręczenia karty powołania do służby wojskowej, są 
zameldowane na terenie Gminy Mosina na pobyt stały lub czasowy trwający 
ponad trzy miesiące, 

− od osoby odbywające służbę zastępczą zameldowane na terenie Gminy Mosina 
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące, 

− od żołnierzy, którzy w dniu stawienia się do odbycia służby wojskowej byli 
mieszkańcami Gminy Mosina, 

− od osób w stosunku do których osoba lub żołnierz (mieszkaniec Gminy Mosina) 
ma być uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.  

 
 


