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Nazwa usługi: 
Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej 
służby wojskowej za żołnierza samotnego 
 
Podstawa prawna: 
art. 127 ust. 1a 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 uznanie za żołnierza samotnego (przy składaniu wniosku można skorzystać z druku, który 
jest dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 10).  
2. Załączniki:  
a) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku lub jednostki wojskowej o odbywaniu 
czynnej służby wojskowej lub kserokopia karty powołania do odbycia czynnej służby wojskowej,  
b) oświadczenie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby 
wojskowej, że:  
- samodzielnie zajmuje lokal lub dom mieszkalny,  
- nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal mieszkalny 
(dom). 
 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Do 7 dni. 
 
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. O uznanie za żołnierza samotnego może ubiegać się:  

- osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej,  
- żołnierz, który odbywa czynną służbę wojskową.  

3. Żołnierzem samotnym 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.  
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