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Nazwa usługi:  
Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin 
 
Podstawa prawna:  
Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1430).  
 
Wymagane dokumenty:  
1. Wniosek o pokrycie:  
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,  
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,  
- bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własno-
ściowego,  
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, 
w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona 
obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,  
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej 
własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot 
własności żołnierza.  
 
Uwaga:  Przy składaniu wniosku można skorzystać z druku, który jest dostępny w Wydziale Spraw 
Obywatelskich - parter, pokój 10. 
 
2. Załączniki:  
- zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego 
stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza 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,  
- umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz 
oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,  
- wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot 
odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o 
zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania, 
- zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku stwierdzające pełnienie (odbywanie) 
służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,  
- decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,  
- oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania 
należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,  
- oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w 
najem, podnajem lub do bezpłatnego używania. 
 
Opłaty:  
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy:  
Do 7 dni. 

(ciąg dalszy na następnej stronie) 
 
 



 
(ciąg dalszy karty nr SO.VII.01) 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 10, tel. 74 85-62-820. 
 
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać 
pocztą bądź złożyć w Referacie Administracyjno-Gospodarczym – parter, pokój nr 1a – obsługa 
interesantów).  
 
Uwagi:  
1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia.  
2. Decyzję o pokrywaniu należności mieszkaniowych wydaje Prezydent Miasta Świdnicy w związku z 
położeniem lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego żołnierza na terenie Świdnicy. 
3. Należności mieszkaniowe wypłaca się od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.  
4 Należności mieszkaniowe są pokrywane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa 
mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat - w drodze przelewu, a w 
przypadku cywilnoprawnej umowy najmu – przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego 
odbiorcy. 
5. Należności mieszkaniowe przekazuje się w okresach miesięcznych lub innych ustalonych przez 
organy administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo inne właściwe organy, lub  
określone w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności tych należności. 
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