NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Z dniem 01 stycznia 2016 r. na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, mieszkańcy gminy Cedry Wielkie mogą skorzystać z
darmowej pomocy prawnej, która jest świadczona w Punkcie Pomocy Prawnej,
pokój nr 5/ parter/ w Urzędzie Gminy ul. M. Płażyńskiego 16
Punkt czynny jest : poniedziałek, wtorek, piątek
w godzinach: 9.00 – 13.00
Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą adresowana jest do następujących
osób , będących mieszkańcami Gminy:
- Osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny,
- Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
- Weterani posiadający ważna legitymację weterana albo weterana
poszkodowanego,
- Osoba, która nie ukończyła 26 lat,
- Osoba, która ukończyła 65 lat,
- Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa
pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia. Koniecznym jest również
przedstawienie jednego z następujących dokumentów;
oryginału decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, Karty
Dużej Rodziny, zaświadczenia weterana bądź kombatanta, wylegitymowanie
się dowodem osobistym. Osoba uprawniona musi oświadczyć, że zachodzi co
najmniej jedna z wymienionych wyżej okoliczności uprawniających do
bezpłatnej porady prawnej.
Bezpłatne porady prawne dotyczą poniższych zagadnień:
- Udzielanie informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- Udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach wymienionych powyżej
(nie dotyczy to pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym i sądowym lub pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym)
- Sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

