Urząd Miejski w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1
tel. centrala 95 737 20 00, fax: 95 758 28 80, e-mail: slubice@slubice.pl, www.slubice.pl
godz. pracy UM:
od poniedziałku do piątku: 8oo – 16oo
Obsługa Interesanta (parter): w godzinach pracy UM z wyjątkiem wtorku,
we wtorek od 7oo – 18oo
Słubice, dnia.................................

USCiSO/ 23
..............................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
..............................................................
(ulica)
.............................../..............................
(miejscowość/nr telefonu)

BURMISTRZ SŁUBIC
Wydział Urząd Stanu Cywilnego
i Spraw Obywatelskich

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
1. W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 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..................................................... kod pocztowy.................................
c) ulica ..........................................................................................................................
d) numer domu .............................................................................................................
e) numer mieszkania.....................................................................................................

Urząd Miejski w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1
tel. centrala 95 737 20 00, fax: 95 758 28 80, e-mail: slubice@slubice.pl, www.slubice.pl
godz. pracy UM:
od poniedziałku do piątku: 8oo – 16oo
Obsługa Interesanta (parter): w godzinach pracy UM z wyjątkiem wtorku,
we wtorek od 7oo – 18oo

Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
.....................................................................................................................................
2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy.

Data .................................

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

* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku wyborcy posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej niebędącego
obywatelem polskim należy podać numer paszportu lub nazwę innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość wyborcy

Urząd Miejski w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1
tel. centrala 95 737 20 00, fax: 95 758 28 80, e-mail: slubice@slubice.pl, www.slubice.pl
godz. pracy UM:
od poniedziałku do piątku: 8oo – 16oo
Obsługa Interesanta (parter): w godzinach pracy UM z wyjątkiem wtorku,
we wtorek od 7oo – 18oo
PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ NIEZBĘDNE 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 (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poźn. zm.) oświadczam, że:

a) posiadam obywatelstwo............................................................................................
(nazwa kraju)
b) stale zamieszkuję w .................................................................................................
kod pocztowy i miejscowość.........................................................................................
ulica................................................................................................................................
nr domu..........................................................................................................................
nr mieszkania.................................................................................................................
Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru
wyborców.

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

