
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
WNIOSEK 

O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B* 
 

 

  
………………………………………………… 

(nazwisko i imiona) 

       Wójt Gminy Masłów 

 

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

(tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.684 oraz 1504 )  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 _________________________  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 

2011r.-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 

 

 

………………………, dnia ………………………… 
(miejscowość)    (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 
 

Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………… 

Nazwisko ………………………………………………………. ………………………………… 

 
 
 
Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011.- Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. 
2019, poz.684 oraz 1504) oświadczam, że: 
 

a) posiadam obywatelstwo ………………………………………………………………………………. 
(nazwa kraju) 
 

b) stale zamieszkuję* w  

gmina……………………………………………………………….................................................. 

miejscowość …………………………kod………………………………………….......................... 

ulica ……………………………………………………………………………………………………… 

nr domu …………………………………………………………………………………………………. 

nr mieszkania …………………………………………………………………………………………… 

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

      

Podpis_____________________ 

 

 

 

 

* W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego, o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011r.- Kodeks wyborczy, przebywającego stale na obszarze danej gminy, wpisuje się adres, pod którym będzie 

możliwe skontaktowanie się z nim pracowników organów gminy. 

 

 

 



 

____________________________    ____________________________ 

(imię i nazwisko)       (miejscowość, data) 

____________________________ 

(adres pobytu w gm. Masłów) 

____________________________ 

 

Numer telefonu____________________ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Stosownie do art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 )  po zapoznaniu się 

z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

w związku ze złożonym wnioskiem o wpisanie Mnie do stałego rejestru wyborców pod 

adresem: .______________________________________________ 

 

oświadczam, że ze względu na: 

 

1) wykonywanie pracy______________________________________________ 
(wskazać  nazwę i adres zakładu pracy)  

2) pobyt związany z kształceniem się____________________________________ 
(wskazać nazwę uczelni/szkoły i adres) 

      3)  odbywanie czynnej służby wojskowej____________________________________ 

      4)  ze względów rodzinnych________________________________________________ 
                                (podać powód)  

 

      5 )  inne_____________________________________________________________ 
          ( wskazać powód stałego zamieszkiwania pod podanym adresem)  
 

 

stale zamieszkuję pod wskazanym adresem. 

       

Urząd Skarbowy, do którego wpływają podatki od dochodu……………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………  

     

         
 

 

_________________________________ 
           (podpis składającego oświadczenie) 
 

  

 

 

 

 

 



 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów, mający siedzibę: ul. Spokojna 2 26-001 Masłów 
Pierwszy     

 W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się  z 
Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail inspektor@cbi24.pl  

b) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 
jest ustawa - Kodeks Wyborczy  

d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane,                   
z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony  o okres przewidziany 
przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu, 

e)  przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym         
uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, 

f)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora,       
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony     
Danych Osobowych, 

g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty    
upoważnione  na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (dot. numeru telefonu i informacji zawartych we wniosku)                

w celu kontaktu w sprawach związanych z niniejszym wnioskiem. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, a zgoda 

może zostać odwołana w każdej chwili.   
 

 

                                                              
---------------------------- 

                                                                                                                                                                       podpis 
     


