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KARTA USŁUG 

 

 

 
 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia  

 

www.powiatkluczborski.pl    starostwo@powiatkluczborski.pl 

tel.  77 418-52-18           faks  77 418-65-20 
 

KZ.0143.5.1.2014.IS  

Data zatwierdzenia:  
14.10.2014 r. 

 
Data aktualizacji: 

25.05.2021 r. 
 

 

W sprawie: 

udzielenia pomocy repatriantowi  

na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem  

lokalu mieszkalnego 

 

 

1. Od czego zacząć? 

Repatriant składa zawiadomienie do Starosty Kluczborskiego o nabyciu lokalu mieszkalnego                  

(zakup, wynajem) i zamiarze ubiegania się o przyznanie i ustalenie pomocy na częściowe pokrycie 

kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu 

osiedlenia się na terenie powiatu kluczborskiego. W zawiadomieniu repatriant wyszczególnia 

planowany zakres prac remontowych, adaptacyjnych lub potrzebę zakupu wyposażenia.     

W celu zebrania materiału dowodowego Starosta Kluczborski wyznacza komisję do przeprowadzenia 

oględzin w lokalu repatrianta, w celu ustalenia potrzeby i zakresu prac remontowych, jego adaptacji                   

lub wyposażenia.   

Po wykonaniu remontu, adaptacji lub zakupu wyposażenia komisja, przeprowadza oględziny w celu 

sprawdzenia czy ustalony zakres prac remontowych, adaptacji lub zakup wyposażenia 

wyszczególniony w zawiadomieniu jest zgodny z pracami (zakupami) dokonanymi w lokalu 

mieszkalnym repatrianta.   

Po oględzinach komisji, repatriant składa wniosek do Starosty Kluczborskiego o przyznanie i ustalenie 

pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu 

mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terenie powiatu kluczborskiego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów.         

Wymagane dokumenty: 

wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu 

mieszkalnego powinien zawierać: 

         

1. imię (imiona) i nazwisko; 

2. nazwisko rodowe; 

3. imiona rodziców; 

4. nazwisko rodowe matki; 

5. datę urodzenia; 

6. adres zamieszkania; 

7. datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;  
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8. liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo 

domowe; 

9. imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej polskiej oraz stopień 

pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy każdej z osób, o której mowa w pkt 8;  

10. informację na temat wysokości i zakresu pomocy, przyznanej dotychczas wnioskodawcy                     

lub członkowi jego najbliższej rodziny objętemu wnioskiem, decyzją starosty, wydaną przed 

dniem złożenia wniosku; 

11. uzasadnienie wniosku.  

Do wniosku należy dołączyć: 

1. kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia – kopię 

dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje; 

2. dowód poniesienia kosztów na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego,                     

a w przypadku osoby małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką 

pozostaje; 

3. kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę 

obywatelstwa polskiego;  

4. dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego;  

5. inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku; 

6. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,                        

że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.   

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

1. Opłacie skarbowej podlega: 

wydanie decyzji Starosty o przyznaniu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej.  

    Opłatę repatriant uiszcza z chwilą złożenia wniosku.   

 

2. Uiszczenie opłaty skarbowej następuje w kasie organu podatkowego tj. Urzędu Miejskiego             

w Kluczborku lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku: 

     

     Nr rachunku bankowego: 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410               

Tytuł przelewu: za wydanie decyzji na udzielenie pomocy repatriantowi. 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia                                        

(tel. 77 418-52-18 wew. 174 i 117) 

    4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Wydanie decyzji administracyjnej Starosty o przyznaniu pomocy nastąpi w terminie: 

 Niezwłocznie, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione                  

przez stronę. 

 Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego. 

   5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Decyzję wydaną przez Starostę Kluczborskiego repatriant może odebrać osobiście lub zostanie 

przesłana repatriantowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

   6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej 

budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”; 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 

wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji 

lub wyposażenia lokalu mieszkalnego;  

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  
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    7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

1.Repatriant składa powyższy wniosek w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta 

obywatelstwa polskiego.  

2.Wniosek obejmuje członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących z nim wspólnie 

gospodarstwo domowe.  

3. W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek 

składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych. 

4.Pomoc jest przyznawana i ustalana w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę 

Kluczborskiego.  

5.W 2021 roku pomocy udziela się do wysokości 6.577,07 zł – na repatrianta i każdego członka jego 

najbliższej rodziny. 

 

6.Wypłaty kwoty przyznanej pomocy dokonuje Starosta Kluczborski po uzyskaniu środków 

finansowych na ten cel od Wojewody Opolskiego i wprowadzeniu ich do budżetu Powiatu. 

 

7. Repatriantowi, któremu gmina zapewniła lokal mieszkalny w trybie określonym w art. 21 ustawy       

o repatriacji nie udziela się pomocy finansowej.   

 

    8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty 

Kluczborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

    9. Wzór wniosku do pobrania:  

 

W Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, pokój nr 302, na stronie internetowej powiatu kluczborskiego            

pod adresem: www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku pod adresem: 

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl 
 

DODATKOWE UWAGI:  

 

Najbliższa rodzina repatrianta to małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające  

pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej 

razem z repatriantem.    

 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

wtorek-piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała: Iwona Szurmak   Zatwierdził: Mieczysław Zaleciński  
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