Raszyn, dnia..........................
..........................................................
Nazwisko i imiona

WÓJT GMINY RASZYN
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZ

CI A/B*

1. W zwi zku z art.18 § 9/ art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z pó n. zm.) wnosz o wpisanie mnie do rejestru wyborców pod
adresem sta ego zamieszkania na obszarze gminy w:
1. Nazwisko ......................................................................................................................
2. Imiona ...........................................................................................................................
3. Imi ojca ........................................................................................................................
4. Data urodzenia ...............................................................................................................
5. Nr ewidencyjny PESEL** …………………………………...........................................
6. Adres zameldowania na pobyt sta y lub adres ostatniego zameldowania na pobyt sta y:
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ....................................................................................
b) miejscowo

................................................................................................................

c) ulica .............................................................................................................................
d) nr domu .......................................................................................................................
e) nr mieszkania ..............................................................................................................
Do wniosku za czam:
1. kserokopi wa nego dokumentu potwierdzaj cego to samo
…………………………………………………………………………………….
(nazwa i nr dokumentu)
2. pisemn deklaracj , o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. – Kodeks wyborczy.

........................................................
(podpis)
Data ……………………………..

* - niepotrzebne skre li
** - w przypadku wyborcy posiadaj cego obywatelstwo Unii Europejskiej nieb cego obywatelem polskim
nale y poda numer paszportu lub nazw i numer innego dokumentu stwierdzaj cego to samo wyborcy.
__________________
Karty Us ug wraz z wnioskami dost pne s w Biurze Obs ugi Mieszka ców, w poszczególnych referatach, przy
samodzielnych stanowiskach lub na stronie internetowej www.raszyn.pl

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJ CA INFORMACJE NIEZB DNE DO WPISANIA
DO REJESTRU WYBORCÓW

…………………………………..
(miejscowo )

dnia…………………………………..

Imi (imiona)………………………………………………………………………………….
Nazwisko………………………………………………………………………………………

Zgodnie. z art.19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z pó n. zm.)
1. posiadam obywatelstwo……………………………………………………………………
(nazwa kraju)
2. stale zamieszkuj :
gmina (miasto, dzielnica)…………………………………………………………………
miejscowo ………………………………………………………………………………
ulica……………………………………………………………………………………….
nr domu…………………………………………………………………………………..
nr mieszkania……………………………………………………………………………..

Powy sze przekazuj w celu do czenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.

………………………………………….
(podpis)

* - niepotrzebne skre li
** - w przypadku wyborcy posiadaj cego obywatelstwo Unii Europejskiej nieb cego obywatelem polskim
nale y poda numer paszportu lub nazw i numer innego dokumentu stwierdzaj cego to samo wyborcy.
__________________
Karty Us ug wraz z wnioskami dost pne s w Biurze Obs ugi Mieszka ców, w poszczególnych referatach, przy
samodzielnych stanowiskach lub na stronie internetowej www.raszyn.pl

