
KARTA USŁUG 
   

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
Nazwa usługi:  

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM 
UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ UZNANIE 
ŻOŁNIERZA ZA SAMOTNEGO 

 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 5 
tel. (76) 81 88 505 wew.125 

 
Sposób załatwienia sprawy: 

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej. 
Decyzję można odebrać osobiście; najczęściej jest wysyłana pocztą za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 
Wymagane dokumenty: 

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka 
rodziny. 
Wniosek o uznanie żołnierza za samotnego.  
Załączniki (w zależności od sytuacji):  
W przypadku uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu 
członków rodziny: 
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub oświadczenie o braku 
dochodów,  
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości 
pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób 
bezrobotnych) lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
- zaświadczenie o skierowaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, 
zasadniczej służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego, a po 
stawieniu się do tej służby – o jej odbywaniu z określeniem trwania w/w 
służby. 
- kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka. 
W przypadku uznania za osobę samotną: 
- oświadczenie żołnierza samotnego, że nie pozostaje w związku 
małżeńskim 
i prowadzi osobne gospodarstwo domowe, 
- poświadczenie o samodzielnym zajmowaniu lokalu mieszkalnego lub 
domu mieszkalnego przez wnioskodawcę, w którym jest on zameldowany na 
pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania 
należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego, 
- zaświadczenie o skierowaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej,  
a po stawieniu się do tej służby – o jej odbywaniu z określeniem trwania 
w/w służby. 
 
Do wglądu: 
- dowody osobiste zainteresowanych osób. 

http://www.chojnow.eu/


Opłaty: 
Nie pobiera się.  

 
Czas załatwienia sprawy: 

Do 30 dni. 
 
Tryb odwoławczy: 

Odwołanie składa się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w 
ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

Podstawa prawna: 
Art.127 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2004 r. Dz. 
U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) 
 

Uwagi: 
Podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków 
może  wnieść żołnierz lub członek jego rodziny.  
Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskowa, 
pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu są jego żona, dzieci, rodzice 
oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny,  
o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakie-
gokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącym 
sprawę. 
DODATKOWE INFORMACJE: 
I. Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta o uznaniu za posiadającego na 
wyłącznym utrzymaniu rodziny oraz wniosku żołnierza, wydawana jest 
druga decyzja – o przyznaniu zasiłku na utrzymanie członków rodziny, którą 
wydaje: 
- dowódca jednostki wojskowej – w stosunku do żołnierza odbywającego 
zasadniczą służbę wojskową i absolwenta szkoły wyższej odbywającego  
przeszkolenie wojskowe, 
- komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej – w stosunku do 
poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej. 
Zasiłek na utrzymanie członka rodziny przysługuje od dnia złożenia wniosku  
w tej sprawie, jednakże nie wcześniej niż od dnia stawienia się do 
zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej 
służby w obronie cywilnej do dnia zwolnienia z tej służby. 
II. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu 
członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania 
przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej przysługuje, na 
ich udokumentowany wniosek: 
- pokrywanie należności mieszkaniowych,  
- zawieszenie spłaty pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu 
mieszkaniowego lub zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej 
przez bank lub instytucję uprawnioną do udzielania pożyczek lub kredytów, 
chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. 
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują również małżonkom 
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, jeżeli ze względu na 
nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu 
członków rodziny. 


