
Załącznik nr 1 

Zgłoszenie kandydata(ów)  
do Obwodowej Komisji d/s Referendum Lokalnego 

 
w referendum lokalnym przeprowadzonym na podstawie Uchwały Nr XX/185/12 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum 

lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką infrastrukturą związaną 
z przemysłem jądrowym 

 
zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r. 

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

(imię i nazwisko, telefon kontaktowy osoby dokonującej zgłoszenia kandydata) 

zgłaszam kandydaturę(y): 
 
1) ................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko kandydata) 
zamieszkałego 
....................................................................................................................................................... 

(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy) 
legitymującego się dowodem osobistym seria ............... nr ....................., 

Nr ewidencyjny PESEL  
           

do składu Obwodowej Komisji d/s Referendum Lokalnego Nr ............. z siedzibą 
w .................................................... 

 

Ja, .................................................................. oświadczam, że posiadam prawo wybierania,  
                                    (imię i nazwisko kandydata) 
stale zamieszkuję na terenie Gminy Gryfino oraz wyrażam zgodę na kandydowanie do składu 
w/w Komisji.  

...................................................     ............................................. 
(miejscowość, data)        (podpis kandydata) 
 
 

2) ................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko kandydata) 

zamieszkałego 
....................................................................................................................................................... 

(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy) 
legitymującego się dowodem osobistym seria ............... nr ....................., 
Nr ewidencyjny PESEL  

           

do składu Obwodowej Komisji d/s Referendum Lokalnego Nr ............. z siedzibą 
w .................................................... 

 

Ja, .................................................................. oświadczam, że posiadam prawo wybierania, 
                       (imię i nazwisko kandydata) 
stale zamieszkuję na terenie Gminy Gryfino oraz wyrażam zgodę na kandydowanie do składu 
w/w Komisji.  

...................................................     ............................................. 
(miejscowość, data)        (podpis kandydata) 

 



3) ................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko kandydata) 

zamieszkałego 
....................................................................................................................................................... 

(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy) 
legitymującego się dowodem osobistym seria ............... nr ....................., 

Nr ewidencyjny PESEL  
           

do składu Obwodowej Komisji d/s Referendum Lokalnego Nr ............. z siedzibą 
w .................................................... 

 

Ja, .................................................................. oświadczam, że posiadam prawo wybierania, 
                         (imię i nazwisko kandydata) 
stale zamieszkuję na terenie Gminy Gryfino oraz wyrażam zgodę na kandydowanie do składu 
w/w Komisji.  

...................................................     ............................................. 
(miejscowość, data)        (podpis kandydata) 

 

 

4) ................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko kandydata) 

zamieszkałego 
....................................................................................................................................................... 

(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy) 
legitymującego się dowodem osobistym seria ............... nr ....................., 

Nr ewidencyjny PESEL  
           

do składu Obwodowej Komisji d/s Referendum Lokalnego Nr ............. z siedzibą 
w .................................................... 

 

Ja, .................................................................. oświadczam, że posiadam prawo wybierania, 
                         (imię i nazwisko kandydata) 
stale zamieszkuję na terenie Gminy Gryfino oraz wyrażam zgodę na kandydowanie do składu 
w/w Komisji.  

...................................................     ............................................. 
(miejscowość, data)        (podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

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

............................................................................ 
      (czytelne imię, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia) 

 


