
Karta usługi Nr 22/RSO 
Uznanie żołnierza za żołnierza samotnego 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD
I. Forma realizacji usługi:
osobiście przez pełnomocnika listownie fax elektronicznie 
inny: nie dotyczy

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi:
Wnioskodawca – żołnierz lub osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 

Opis usługi: 
1. Usługa polega na złożeniu wniosku o uznanie żołnierza za żołnierza samotnego.

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi:
1. Wypełniony wniosek o uznanie żołnierza za żołnierza samotnego.
2. Zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby.
3. Kserokopia karty powołania do służby wojskowej,
4. Poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu),
w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności
z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
5. Oświadczenie żołnierza samotnego, że prowadzi osobne gospodarstwo domowe.

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia:
Złożenie i rozpatrzenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi:
Termin załatwienia sprawy (wydania decyzji administracyjnej) wynosi 14 dni. 
Decyzję doręcza się żołnierzowi i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Nowym Tomyślu na piśmie wraz 
z uzasadnieniem. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi:
Stanowisko ds. ewidencji ludności 
Referat/komórka odrębna: Referat Spraw Obywatelskich 
pokój: Nr 200 (II piętro) telefon bezpośredni 95 748 8109 
adres e-mail: meldunki@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy: 

Stronom przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody 
Wielkopolskiego w Poznaniu. 
Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz 
Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi: 

1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
2. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
X. Dodatkowe informacje/uwagi:

Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy 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. 

XI. Formularze i wnioski do usługi:
Wniosek o uznanie żołnierza za żołnierza samotnego. 

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 
związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty 
nie może być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  

mailto:meldunki@miedzychod.pl

