
                                                          
….. ……………………………………

              (data, miejscowość ) 

Oświadczenie żołnierza zawodowego 

złożone w celu wyliczenia odprawy mieszkaniowej o stanie rodziny posiadanym na dzień wskazany

 przez żołnierza w okresie pełnienia zawodowej służy wojskowej1 

1. Oświadczam, że pełniąc zawodową służbę wojskową w okresie 

od     
- -

      do     
- -

,

do wyliczenia odprawy mieszkaniowej wskazuję dzień    
- -

, w którym 

 zajmowałem/łam  stanowisko  służbowe  o  stopniu 

etatowym ........................................................

w ……………………………………………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………………
                                                         (nazwa i adres instytucji wojskowej)

na podstawie decyzji/rozkazu nr ………………………………. z dnia  ………………………………

wydanej /go* przez ………………………………………………………………………………………….

 członkami rodziny, o których mowa w art. 26 ust 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byli: 
                  

L.P.
Nazwisko i 

imię (imiona) 
Data 

urodzenia 
Pesel

Stopień 
pokrewieństw

a  
Adres zamieszkania Stan cywilny 

       

       

       

       

2.  Ponadto  oświadczam,  że  we  wskazanym  dniu  wspólnie  zamieszkiwałem  z  ww.  osobami  

w  lokalu  mieszkalnym  nr ………….. przy  ul.  …………………………………………………………….

w miejscowości …………………………………………………………………………………………… …..

1 Na podstawie art. 47 ust 1 pkt 3 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. 2016 
poz. 207) -  dalej ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

* - niepotrzebne skreśli

str. 1



3.  Informuję  także,  że mój  małżonek/moja  małżonka  wymieniony/a  *  w  niniejszym oświadczeniu  -
(należy wypełnić wówczas, gdy we wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej wskazany jest inny małżonek 
niż w niniejszym oświadczeniu)

a) otrzymał(a)/ nie otrzymał (a)* ekwiwalent(u) pieniężny(ego) w zamian za rezygnację z kwatery 

wypłacony(ego) na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;

b) otrzymał(a)/nie otrzymał(a)* odprawę(y) mieszkaniową(ej) wypłaconą(ej) albo zrealizowaną(ej) 

w formie rzeczowej na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;

c)  nabył(a)/nie  nabył(a)*)  lokal(u)  mieszkalny(ego)  od  Skarbu  Państwa,  Wojskowej  Agencji 

Mieszkaniowej,  Agencji  Mienia  Wojskowego  albo  jednostki  samorządu  terytorialnego

z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;

d)  Otrzymał(a)/nie  otrzymał(a)*  pomoc(y)  finansową(ej)  w formie  zaliczkowej  lub bezzwrotnej 

przysługującej do dnia 31 grudnia 1995 r.;

e) nabył(a)/nie  nabył(a)*  od  Wojskowej  Agencji  Mieszkaniowej,  Agencji  Mienia  Wojskowego 

własnościowe(go) spółdzielcze(go) prawo(a) do lokalu mieszkalnego;

4. Do oświadczenia załączam dokumenty potwierdzające ww. stan  (np. decyzję/  rozkaz o zajmowanym 

stanowisku służbowym;  dokumenty potwierdzające  wspólne  zamieszkiwanie  osób wymienionych  w pkt.  1 

niniejszego oświadczenia np. dokument zameldowania, oświadczenie dzieci; oświadczenia małżonka/byłego  

małżonka):

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………..

Dodatkowo oświadczam:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Mienia Wojskowego danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ·do celów związanych z realizacją tego wniosku.

                ..........................................................................
                    (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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* - niepotrzebne skreśli
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