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Pan 
       Norbert Kubiec 
                                                                                 ePUAP: / 
                                                                                                   NORBERTKUBIEC----------/domyslna)                
                                                                                             
 
 W związku z przysłanym przez Pana przez platformę ePUAP do Delegatury Biura 

Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wnioskiem  

o wpisanie do rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy  

wyjaśniam, że zgodnie z art. 20 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy 

(Dz.U.2018,poz.754j.t.) Prezydent m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji o wpisaniu 

wyborcy do rejestru wyborców obowiązany jest sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek w 

wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym we 

wniosku adresem. 

W związku z powyższym wzywam Pana do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego Pana zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (może to być, 

np. umowa najmu, pierwsza strona PIT za 2017r. z częścią adresową z potwierdzonym 

przyjęciem przez Urząd Skarbowy, oświadczenie właściciela mieszkania lub inny dokument 

potwierdzający Pana zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem). 

Proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego Pana stałe zamieszkiwanie do 

17.10.2018r. z uwagi na to, że Prezydent m.st. Warszawy ma 3 dni na wydanie decyzji  

o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców (art. 20 § 1 ustawy  

z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2018,poz.754j.t.)). 

Dokument może Pan przesłać przez ePUAP:   

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-

urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe 

W tytule pisma proszę wpisać: „dotyczy - ---------------------------------------------” 

 

 

Sprawę prowadzi: ------------------------, Inspektor w Delegaturze Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich w Dzielnicy Mokotów, tel. 22 443 63 --, email: -------------@um.warszawa.pl 
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 „W związku z realizacją wymogów 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 
„RODO”), prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych:  
https://warszawa19115.pl/documents/20184/316774/Klauzula+informacyjna+AO-07-08/97cca8b8-a287-4bbb-8635-
c5cc8242bcc8 
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