...............................................................
(nazwisko i imiona)
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*

w ..................................................
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
1. W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców.
2. Nazwisko .............................................................................................................................................
3. Imię (imiona) ........................................................................................................................................
4. Imię ojca ..............................................................................................................................................
5. Data urodzenia ....................................................................................................................................
6. Nr ewidencyjny PESEL** .....................................................................................................................
7. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ..........................................................................................,
b) miejscowość .......................................................................................................................,
c) ulica ...................................................................................................................................,
d) nr domu …..........................................................................................................................,
e) nr mieszkania ......................................................................................................................
Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
............................................................................................................................................................;
(nazwa i nr dokumentu)
2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy.

Data ........................................
(dd/mm/rrrr)

...............................
(podpis)

____________
* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku wyborcy posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej niebędącego obywatelem
polskim należy podać
numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA
DO REJESTRU WYBORCÓW

Kąty Wrocławskie,
(miejscowość)

dnia .............................
(dd/mm/rrrr)

Imię (imiona) .............................................................................................................................................

Nazwisko ................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112, z późn.

zm.) oświadczam, że:
a) posiadam obywatelstwo ....................................................................................................................,
(nazwa kraju)

b) stale zamieszkuję w ..........................................................................................................................
gmina (miasto, dzielnica) ..................................................................................................................
miejscowość .......................................................................................................................................
ulica ....................................................................................................................................................
nr domu ..............................................................................................................................................
nr mieszkania .....................................................................................................................................
Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.

..........................................
(podpis)

Kąty Wrocławskie, dnia ……..

OŚWIADCZENIE

Ja
…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko)

uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że stale zamieszkuję(*)
pod adresem
………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania)

……………………………………………
….
(czytelny podpis osoby oświadczającej)

Powyższy fakt potwierdza ………………………………………….(właściciel lokalu,
świadek)

……………………………………………
..
(podpis i seria i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

(*)Stałe zamieszkanie

Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu
zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne
interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest
wpis do rejestru wyborców

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się,
że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w
którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka,
spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego
funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty.

