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Mosina, dnia ……………………..r. 

 ..............................................................  
IMIĘ I NAZWISKO 

 
syn .........................................................  

IMIĘ OJCA 
 .......  -  ...........       ..................................  
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 
 
ul. ...........................................................  
 
Nr PESEL: 
 
 
 

POKRYWANIE NELEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM 
 

 
 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
Pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 
 

Proszę o pokrycie należności mieszkaniowych. W dniu ………….. zostałem powołany do odbycia 

zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej …………. w …………………… .   ....................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ...........................................................................................................................................................................  

OPIS SYTUACJI RODZINNEJ / LOKALU MIESZKALNEGO  

Do wniosku załączam: 

1. zaświadczenie administracji budynku*, 
2. umowę najmu*, 
3. decyzję o uznaniu żołnierza /za samotnego*/ za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków 

rodziny*, 
4. akt notarialny*, 
5. oświadczenie żołnierza*,  
6. zaświadczenie o pełnieniu służby wojskowej. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Pouczenie: 

 
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. 
 


