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* 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. 

 

 

................................................................                    
                           (nazwisko i imiona) 

 

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta* 

w .................................................... 

 

 

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                             

(t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 754) 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) 

 
 

  



 

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJ ĄCA INFORMACJE NIEZB ĘDNE DO 

WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW 

 

 

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

 

 

 

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

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

 

Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 754) oświadczam, że: 

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

a) stale zamieszkuje w .......................................................................................................................                                                                                                 

gmina (miasto, dzielnica) .......................................................................................................................... 

miejscowość .............................................................................................................................................. 

ulica ........................................................................................................................................................... 

nr domu ...................................................................................................................................................... 

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

 

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

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

  



 
                  ……….…..…….…………., dnia …….….……... 
                                                                                                                                                                                          (miejscowość) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja   ………………………………………………..………………uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie 
                                                                         (imię i  nazwisko) 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że stale zamieszkuję (*) i realizuje 

swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszkam, spożywam posiłki, nocuje, wypoczywam, 

przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble),  przyjmuje wizyty 

pod  adresem ………..………………………………………………………………………………………………………..  

(miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania) 

 
 

                 ………………………………………………. 
                                                                               (czytelny podpis) 

 

 
 
Powyższy fakt potwierdza  …………………………………………….……………     
                                                                                        (np. właściciel lokalu, członek rodziny, lokator ) 
 

 
 

nr PESEL 
 

                            ……………………....……….……………….. 
                                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis ) 

 

 
(*)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. 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 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 

osobowych)– zwanego dalej RODO informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W zakresie danych 

przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Kąty Wrocławskie, z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie. Administrator 

powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres                

e-mail: rodo@katywroclawskie.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 390 72 23. 
 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754), tj.: prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. 

Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. 
 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa                       

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 
 

4. Dane osobowe będą przekazywane organom administracji publicznej celem realizacji procedury repatriacyjnej 

oraz naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
 

5. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych 

danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,                                                        

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, na zasadach określonych w RODO,  

z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa. 
 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  

z przepisami RODO. 
 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

10. Dane osobowe nie będą podlegały  profilowaniu 

 

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących 

uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub 

www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO) 

           


