Gryfino, dnia …………………..
......................................................
(nazwisko i imiona)

Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI B
1. Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.
499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr
25, poz. 219) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców pod adresem stałego
zamieszkania na obszarze gminy w:
a) miejscowość .......................................................................................................
b) ulica ....................................................................................................................
c) nr domu ...............................................................................................................
d) nr mieszkania ......................................................................................................
2. Nazwisko ........................................................................................................................
3. Imiona .............................................................................................................................
4. Imię ojca .........................................................................................................................
5. Data urodzenia ................................................................................................................
6. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej …….....................………..
7. Nr paszportu lub nazwa i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość .............................
8. Adres zameldowania na pobyt stały**:
a) miejscowość ...................................................................................
b) ulica ................................................................................................
c) nr domu ...........................................................................................
d) nr mieszkania ..................................................................................
Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
- paszportu nr ..............................................................................................*
- dokumentu ............................*(nazwa i nr dokumentu)…………….……
2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 11 ust. 9 pkt 2ustawy.
Data .......................................

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

* Niepotrzebne skreślić.
** Podaje się tylko w przypadku, gdy wyborca stale zamieszkuje pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO
DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELI PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI
POLSKIMI
Gryfino, dnia ………………………….

Imię (imiona) ……………………………...............................................
Nazwisko (nazwiska) ..............................................................................
Nazwisko rodowe ....................................................................................
Płeć ..........................................................
Data i miejsce urodzenia .........................................................................
Na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2007r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) deklaruję, że:
a) posiadam obywatelstwo .......................................................
(nazwa kraju)
b) legitymuję się dokumentem
......................................................................................................
(nr paszportu lub nazwa i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)
c) posiadam zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu/kartę obywatela Unii Europejskiej/kartę pobytu* nr
..........................................................,wydane/y/ą* przez Wojewodę …………….......... dnia
.........................................
d) przebywam stale w ................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
…………………………………………………………………………………………………
e) w państwie swojego pochodzenia jestem umieszczony w rejestrze wyborców
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres miejscowości i/lub okręg wyborczy)
oraz oświadczam, że zamierzam korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i że w państwie swojego pochodzenia nie jestem pozbawiony
czynnego prawa wyborczego.
Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
w części „B”.
……………………………………
(podpis)
* Niepotrzebne skreślić.

