OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA


Ja, niżej podpisana(y) ....................................................................................................., 

PESEL……………………..………
oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Toruń pod adresem:Zgodnie z § 5 ordynacji wyborczej do rad okręgu miasta Torunia stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 2601) członkiem rady okręgu jest wybrany przedstawiciel mieszkańców spośród osób zamieszkałych na terenie tego okręgu. Zgodnie z § 6 ust. 1 ordynacji wyborczej do rad okręgu miasta Torunia stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 2601) wybory są ważne, jeśli uczestniczy w nich min. 100 mieszkańców okręgu mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie okręgu.

…...................................................................................................................................................

Oświadczam, że uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.



.................................................				……………………………..
miejscowość, data						czytelny podpis





Poświadczam, że wyżej wymieniona osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem.


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, pesel, adres osoby poświadczającej Poświadczenia może dokonać osoba wcześniej zweryfikowana przez Komisję Wyborczą w zakresie miejsca zamieszkania.

Oświadczam, że uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.

