
Informacja w zakresie dopisania do rejestru wyborców  

w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 

 

Do głosowania uprawnione są wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców.  

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:  

1)  z urzędu - w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały,  

2) na wniosek wyborcy -w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze miasta Kalisza bez 

zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze miasta Kalisza pod innym 

adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta Kalisza oraz osób nigdzie 

niezamieszkujących przebywających stale na obszarze miasta Kalisza.  

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do 

rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza pisemny 

wniosek. Wyborcy, którzy złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, będą ujmowani  

w spisach wyborców do każdych wyborów.  

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.  

Do wniosku o wpis do rejestru wyborców dołącza się:  

- kserokopię ważnego dowodu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,  

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje :  

1) swoje obywatelstwo,  

2) adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta 

Kalisza w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.  

Wniosek w sprawie dopisania do rejestru wyborców dostępny jest na stanowisku Informacji Biura 

Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze Urzędu Miasta przy ul. T. Kościuszki 1A oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.bip.kalisz.pl w zakładce Urząd Miasta - 

Poradnik Interesanta-Sprawy-Wydział Spraw Obywatelskich- Karta Usług Publicznych  

nr WSO-45(20) Wpis do rejestru wyborców miasta Kalisza.  

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A – Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko 3, 4 lub 5. 

Wszelkich informacji odnośnie rejestru wyborców można uzyskać pod numerami telefonów 

 +48 62 50 49 741 lub + 48 62 50 49 773. 

 

Załączniki: 

1) wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, 

2) pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców, 

3) ulotka informacyjna RODO. 

 



 

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 

 

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

(nazwisko i imiona) 

 

 

                                                                 Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

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.z 2019 r. poz. 684 ze 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................................................................................................................  

8. 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) 

 

____________ 
* 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. 

 



 

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE 

 DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW 

 

 
Kalisz, dnia ...........................................… 
 
 
Imię (imiona) ........................................................................................................................ 
 
 
Nazwisko ...........................................................................................................................… 
 
 
Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 
ze zm) oświadczam, że: 
 
 
a)  posiadam obywatelstwo ...........................................................................................…, 

(nazwa kraju) 
 
b)  stale zamieszkuję* w KALISZU 

gmina (miasto, dzielnica) KALISZ 

miejscowość KALISZ 

ulica ................................................................................................................................ nr 

domu............................................................................................................................ 

nr mieszkania.............................................................................................................…  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego , o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 roku poz.684 ze zm), przebywającego stale na obszarze danej 

gminy, wpisuję się adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników organów 

gminy. 

 

 
 



Ulotka informacyjna RODO 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem przekazanych we wniosku o wydanie zaświadczenia danych osobowych 

będzie Prezydent Miasta Kalisza. 

Z administratorem można kontaktować się: 

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, 

• telefonicznie: +48 62/765 43 00, 

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl 

 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się 

kontaktować: 

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, 

• telefonicznie: +48 62/ 765 43 56 

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia złożonego wniosku. Podstawa prawną ich 

przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza 

wynikającego z przepisów prawa. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa. 

Przechowywanie danych. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia wskazanej we 

wniosku sprawy(wydania zaświadczenia), a następnie przez czas wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na 

jej podstawie przepisów wykonawczych. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich 

uzupełnienia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich 

udziela Inspektor Ochrony Danych. 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości załatwienia sprawy (wydania zaświadczenia). Dane nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 
                                                                                                                 Zapoznałam(em) się z treścią 

         

                                                                                                                  ……………………………… 

                                                                                                                            (data i podpis) 

mailto:iod@um.kalisz.pl

