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.............................................................                                      Mielec, dnia ............................ 
                    ( imię i nazwisko ) 
 
....................................................... 
               ( adres  wnioskodawcy ) 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
                        (Nr PESEL) 
 
 

                                                                                                  WÓJT GMINY MIELEC 
                                                                                           ul. Głowackiego 5 

                                                                                   39-300 Mielec 
 
 
 

W N I O S E K 
 

O POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH W OKRESIE ODBYWANIA : 
 

zasadniczej służby wojskowej* przeszkolenia wojskowego* 
 
Proszę o pokrywanie należności mieszkaniowych za żołnierza  .................................  
 
................................................  s. ............................., rocznik .................................... 
 
odbywającego zasadniczą służbę wojskową    ( przeszkolenie wojskowe )    od dnia  
 
.....................................   do dnia  ................................. w  ......................................... 
 
...................................................................................................................................... 
                                                    ( podać adres i Nr JW. )  
 
 

UZASADNIENIE 
 

...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
                                                                                                             .................................................................................. 
                                                                                                                                ( podpis wnioskodawcy ) 
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Pouczenie: 
 

1. Załączniki: 
- zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, 
że żołnierz lub poborowy 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, 
- cywilnoprawna umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych 
oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, 
- akt notarialny (potwierdzona kopia) ustanawiająca lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot 
odrębnej własności żołnierza lub poborowego,            a także decyzje właściwych organów o 
zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania, 
- zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez 
żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby, 
- decyzja o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków 
rodziny, 
- oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do 
pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny, 
- oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, 
podnajem lub do bezpłatnego używania. 
Uwagi: 
1.  Członkami rodziny żołnierza 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 jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.                                                                                                                                            
2.  O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny mogą ubiegać się także 
absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe.                                                    
3.  Wniosek złożyć może również uprawniony członek rodziny 

2. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 
 
 
 


