
………………………………. 
(nazwisko i imiona) 

 

BURMISTRZ WIELICZKI 
         

 
 
 

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZ ĘŚCI 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 ZAWIERAJ ĄCA INFORMACJE NIEZB ĘDNE DO 
WPISANIA  DO REJESTRU WYBORCÓW 

 
 
 

 Wieliczka, 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) 
 
 

 
 

                                                                                           



Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Wieliczka

…………………………………………………. 
IMIĘ I NAZWISKO 

………………………………………………... 
PESEL
………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
ADRES ZMIESZKANIA, NUMER TELEFONU 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za fałszywe zeznania, oświadczam, iż
stale zamieszkuję  pod adresem wpisu do stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Wieliczka tj. 

……………………………….. …………………………………………………………….………………   

……………….. .……………………………………………………………………………………………  

Powyższe potwierdzam złożonym oświadczeniem oraz przedkładam na tę okoliczność następujące 
dokumenty: 
- kopię umowy najmu lokalu/budynku pod adresem

……………………………………………………………………………………………………………….
                                                       proszę wpisać dokładny adres

- kopię rachunków za media dot. przedmiotowego lokalu/budynku

- inne dokumenty: *)

…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………… 
                                                                              (data i czytelny podpis) 

   

   - Zgodnie z art. 18§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – stały rejestr wyborców
obejmuje osoby stale zamieszkałe  na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania

        - Stałe zamieszkanie jest sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują
się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne  danej osoby.


