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UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – stanowisko pracy ds. wojskowych
i świadczeń na rzecz obrony – w budynku Urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 11,
pok. 805, VIII piętro
tel. (0 68) 45 39 164; e-mail: bezpieczeństwo@um.zielona-gora.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

-

wniosek o uznanie za żołnierza samotnego,
załączniki do wniosku: (oryginały dokumentów)
dokument potwierdzający powołanie do służby wojskowej lub jej odbywanie,
dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego i braku osób zobowiązanych
do opłat należności za zajmowany lokal,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
14 dni
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
decyzja administracyjna doręczana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub odebrana osobiście
przez wnioskodawcę w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę.
OPŁATY
brak
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie rozpatruje Wojewoda Lubuski,
adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
DODATKOWE INFORMACJE
wniosek może złożyć osoba powołana do służby wojskowej bądź odbywająca służbę,
dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być odpis księgi wieczystej, umowa notarialna
sprzedaży, umowa o ustanowieniu spółdzielczego prawa do lokalu, decyzja o przydziale lokalu, umowa
najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie wydane przez władze spółdzielni mieszkaniowej, administracje
budynków mieszkalnych,
żołnierzem samotnym jest żołnierz lub osoba powołana do czynnej służby wojskowej, 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,
żołnierz samotny może wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o pokrywanie należności
mieszkaniowych w okresie odbywania służby wojskowej,

ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z wnioskiem o uznanie za żołnierza samotnego jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych
jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą w celu wydawania decyzji administracyjnej dotyczącej uznania żołnierza za samotnego oraz
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wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ma Pan/Pani
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do
treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z uznaniem za żołnierza samotnego są
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? - Wojsko oraz
Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – stanowisko pracy ds. wojskowych i
świadczeń na rzecz obrony – w budynku Urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 11, pok. 805, VIII
piętro,
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),

Inspektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Inspektor

Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.

ochrony danych

opracowano:

sprawdzono:

sprawdzono:

nr strony od 2

Sekretarz Miasta

zatwierdzono: (28 maja 2020 r.)

