
WNIOSEK
O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*

(nazwisko i imiona)

Wójt Gminy Łączna

W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy 

(tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 754 z póź. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru 

wyborców

1. Nazwisko ________________________________________________________

2. Imiona ____________________________________________________

3. Imię ojca___________________________________________________________

4. Data urodzenia____________________________________________________
(dzień - miesiąc słownie - rok)

5. Nr ewidencyjny PESEL**_________________________________________

6. Adres zameldowania na pobyt stały ( w przypadku braku zameldowania-adres 
ostatniego zameldowania na pobyt stały oraz data wymeldowania).

a) Nazwa gminy (miasta, dzielnicy)__________________________ kod_________

b) Miejscowość__________________________________________________

c) ulica_______________________________________________________

d) nr domu_____e) nr mieszkania____ f) data wymeldowania***________

Do wniosku załączam:

1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:_____________

nazwa i numer dokumentu

2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r.-Kodeks wyborczy.

Data...................................... .....................................
(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.
*** Podać datę w przypadku wymeldowania z pobytu stałego.



Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania
do rejestru wyborców

(miejscowość)
d n ia ................................

(dzień-miesiąc-rok)

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

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

Zgodnie z art. 19 § 1 pkt2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011.- Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U 
2018, poz. 754, 1000 i 1349) oświadczam, że:

a) posiadam obywatelstwo............................................................................................................
(nazwa Kraju)

b) stale zamieszkuję* w

gmina (miasta, dzielnica)..................................................................................................

miejscowość........................................... kod...............................................................

u lica..............................................................................................................................................

nr dom u........................................................................................................................................

nr mieszkania.............................................................................................................................

Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.

Podpis

* W przypadku w ybo rcy  n igdz ie  niezam ieszkałego, o k tó rym  m owa w  art. I9  § 2 ustawy z dnia  5 stycznia 

201 Ir .-  Kodeks w ybo rczy , przebyw ającego stale na obszarze danej g m iny , w p isu je  się adres, pod k tó rym  będzie 

m ożliw e  skontaktow anie  się z n im  pracowmików' organów  gm iny.


