URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

BiZK I

UZNANIE OSOBY, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO ODBYCIA CZYNNEJ SŁUŻBY
WOJSKOWEJ* LUB ŻOŁNIERZA* ODBYWAJĄCEGO TĘ SŁUŻBĘ ZA POSIADAJĄCEGO NA
WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY
Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1541 z późniejszymi zmianami); art. 35 i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późniejszymi zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" – (BiZK-1).
2. Oświadczenia- ( BiZK-2) i ( BiZK- 3).
3. Karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez
jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień (w przypadku żołnierza).
3. Załączniki (w zależności od sytuacji):
skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa,
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka(dzieci),
zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu
i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku
osób bezrobotnych).
4. Do wglądu:
dowody osobiste zainteresowanych osób.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
II. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, Rynek
Rybacki 2, piętro II, pokój 210, telefon (59) 8488495, czk@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
VI. UWAGI:
1. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową pozostającymi na jego wyłącznym
utrzymaniu, są jego małżonek, 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 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.
3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i
złożenia w Kancelarii, lub w referacie prowadzącym sprawę.

* nie dotyczy okresowej służby wojskowej
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