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z dnia 29.04.2016r. 

 

Uznanie za żołnierza samotnego 

I Podstawa prawna 

 

o Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

  

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

o Referat Oświaty i Obsługi Interesantów 

Pokój Nr 1 

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  

 

III Wymagane wnioski 

 

o Oświadczenie, że osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej 

służby wojskowej jest osoba samotna, nie będąca w związku małżeńskim , 

prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, SO.F-26.1 
 

IV Wymagane załączniki 

 

o Kserokopia karty powołania do odbycia służby wojskowej (jeżeli nie 

odbywa służby wojskowej), 

o Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej. 

 

V Dokumenty do wglądu 

 

o Dowód osobisty osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej 

służby wojskowej, 

o Wojskowy dokument osobisty, 

o Oryginał karty powołania.  

 

VI Termin załatwienia sprawy 

 

o Miesiąc 

 

VII Opłaty 
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o Brak 

 

VIII Tryb odwołania 

 

o Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Wojewody 

Lubelskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

IX Uwagi 

 

o Osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, 

powinna złożyć wymagane dokumenty z chwilą otrzymania karty powołania, 

w trakcie odbywania służby wojskowej – żołnierz. 

o Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba nie będąca 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.   

 
Opracował 

 

Tomasz Szymański 

Sprawdziła 

 

Beata Hartanowicz 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 

 

 

 


