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

                                                               
                                                     
                                                                   Wójt Gminy Morzeszczyn

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

1. W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  -  Kodeks wyborczy (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 684 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 2011r. - 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.



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 

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

Imię (imiona), nazwisko .............................................................................................

Adres stałego zamieszkania: 
……………………………   ul. ...................................................................................
      (kod pocztowy)                                                                (nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu)

Na potwierdzenie stałego zamieszkiwania w …………………………………………………………………... oświadczam:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informuję, że rozbieżność pomiędzy moim stałym zameldowaniem, a faktycznym stałym pobytem 

wynika z 

faktu:  ....................................................................................................................

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

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

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

 

Do swojego oświadczenia załączam poniżej wskazane dokumenty, które dowodzą o stałym 
charakterze mojego zamieszkiwania pod wskazanym powyżej adresem:

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ................................................................................................................…

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



INFORMACJA

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje
prawo wybierania.  Rejestr wyborców dzieli  się  na część A i  część B.  Część A rejestru wyborców
obejmuje obywateli  polskich.  Część B rejestru obejmuje obywateli  Unii  Europejskiej niebędących
obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.  Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B
na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały
są wpisywani z urzędu. 
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie
niezamieszkali  stale  przebywający na obszarze  gminy oraz zamieszkujący na obszarze  gminy pod
innym  adresem  niż  ich  adres  zameldowania  na  pobyt  stały  wpisywani  są  do  rejestru  wyborców
w części A na podstawie ich wniosków.

Do  wniosku  o  wpisanie  do  rejestru  wyborców  należy  dołączyć:  kserokopię  ważnego  dokumentu
stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje
swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie gm. Morzeszczyn konieczne jest
złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania,
oświadczenia  właściciela  (najemcy)  mieszkania,  faktur/rachunków  otrzymanych  z  tytułu  zużycia
mediów w zajmowanym lokalu, umowy o pracę,  deklaracji podatkowej (PIT – tylko pierwsza strona
z adresem  zamieszkania  wnioskodawcy).  Okazane  dokumenty  mają  potwierdzić  przedstawione
w oświadczenia okoliczności stałego zamieszkania wnioskodawcy w gm. Morzeszczyn. Załączenie tylko
jednego  z  wymienionych  przykładowo  dokumentów  może  być  niewystarczające  do  pozytywnego
rozpoznania wniosku.  

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  osobiście  lub  przez  pełnomocnika,  za  pośrednictwem
poczty albo ePUAP-u. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje
Prezydent Miasta w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia
warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem
rejestru  wyborców  pojęcie  „stałe  zamieszkanie”  należy  odnieść  do  miejsca  zamieszkania
w rozumieniu  art.  25  ustawy z  23  kwietnia  1964r.  –  Kodeks  Cywilny  (Dz.U.  z  2018r.  poz.  1025
z późn.zm.). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana
osoba  faktycznie  przebywa  z  zamiarem  stałego  pobytu.  W  miejscu  tym  koncentrują  się  ważne
interesy  życiowe,  majątkowe  i  inne  danej  osoby.(…)  Dowodem  na  potwierdzenie  stałego
zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty, w których wnioskodawca wskaże okoliczności
potwierdzające  koncentrację  jego  ważnych  interesów  życiowych,  majątkowych  lub  innych  pod
adresem  wskazanym  we  wniosku.  Ponadto  należy  podkreślić,  że  zdaniem  Naczelnego  Sądu
Administracyjnego  można  uznać  osobę  za  zamieszkałą  w  rozumieniu  art.  25  k.c.  w miejscu  nie
będącym  miejscem  jej  stałego  zameldowania  tylko  wtedy,  gdy  wyjaśni  przyczyny  rozbieżności
pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem i wykaże, że w tym nowym miejscu
pobytu skupia się na stałe jej aktywność życiowa.

Wyborca  wpisany do rejestru  wyborców zostanie  skreślony  z  rejestru  wyborców w jego  ostatnim
miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r.  –  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r.  poz. 684
z późn.zm.).



PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA 

DO REJESTRU WYBORCÓW

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

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

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

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

* W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego, o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
–  Kodeks  wyborczy (Dz.U. z 2019r.  poz.  684 z późn.zm.), przebywającego stale na obszarze danej gminy,
wpisuje się adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników organów gminy.


