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REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nazwa usługi:

WNIOSEK REPATRIANTA O ZAPEWNIENIE
„WARUNKÓW DO OSIEDLENIA SIĘ”

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1392 z późn.
zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Definicję „repatrianta” określa art. 16 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy - za repatrianta może być uznana
osoba, łącznie spełniająca następujące warunki:
1. jest polskiego pochodzenia,
2. przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe w tzw. „azjatyckiej części b. ZSRR”,
3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a (np. utraciła obywatelstwo polskie
nabyte w drodze repatriacji na podstawie ustawy o repatriacji; repatriowała się z terytorium Polski na
podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957; działała podczas pobytu za
granicami Polski na szkodę podstawowych interesów R.P. lub uczestniczyła w łamaniu praw
człowieka),
4. przebywała na terytorium RP na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy o
cudzoziemcach,
5. złoży wniosek do Wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.
oraz za repatrianta może być uznana osoba spełniająca warunki określone w art. 16 ust 2 ustawy.

Wnioskodawca składa wniosek adresowany do Rady Miasta.
Rada Miasta podejmuje uchwałę zobowiązującą do zapewnienia repatriantowi warunków
do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata (art. 12 ust. 3 pkt 2)
OPŁATY:

bez opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Brak ustawowego terminu
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Referat Zarządzania Kryzysowego
ul. M. Kopernika Nr 1
17-100 Bielsk Podlaski
parter, pokój nr 10
tel. 85 73 18 139
e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj:
- w poniedziałki - od 800 do 1600
- natomiast w dniach: od wtorku do piątku - od 730do 1530

TRYB ODWOŁAWCZY:

BRAK
UWAGI:

Opracował: Janusz Porycki
Sprawdził: Nona Simoniuk
Zatwierdził: Janusz Porycki

