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oświadcan, że posiadan pnwo Wiennia i stale

zamieszkuję na terenie'dzilhnia ndy, dla Kórej wyboru Konisja jest whściwa,
i wynżan zgoł!ę
na kandydowanie do skhdu tej Konisji.
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oświadcam, że posiadan prawo Wbiennia i stale

zamieszkuję na t8r6nie diałania mdy, dla Kórej Wboru Konisia iest wlaściwa, i wyrażan zgodę

na kandydowanie do skhdu tej

Konisji.
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oświadczan, źe posiadan Pmwo wybiennia i stale

zamieszkuję na terenie diałania ndy, dla ktorej Wyboru Konisja jest właściwa,i
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