Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)
Zamieszkały/a (adres zamieszkania)
Legitymujący/a się dowodem osobistym
(seria, numer)

Wydanym przez
świadomy/świadoma* odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam, że:
mieszkam na terenie (zaznaczyć właściwe):
Województwo
pomorskie
pomorskie

Powiat
bytowski
chojnicki

Gmina
Cały obszar
Chojnice – gmina wiejska

Zaznaczyć właściwe



pomorskie
pomorskie

chojnicki
chojnicki

Brusy - gmina miejsko- wiejska
Czersk - gmina miejsko- wiejska




pomorskie

chojnicki

Konarzyny – gmina wiejska



pomorskie

człuchowski

Człuchów-gmina wiejska



pomorskie
pomorskie

człuchowski
człuchowski

Czarne - gmina miejsko- wiejska
Koczała - gmina wiejska




pomorskie
pomorskie
pomorskie

człuchowski
człuchowski
człuchowski

Przechlewo - gmina wiejska
Rzeczenica - gmina wiejska
Debrzno-gmina miejsko-wiejska





pomorskie

kościerski

Kościerzyna – gmina wiejska



pomorskie

kościerski

Dziemiany - gmina wiejska



pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

kościerski
kościerski
kościerski
kościerski
kościerski

Karsin - gmina wiejska
Liniewo - gmina wiejska
Lipusz - gmina wiejska
Nowa Karczma - gmina wiejska
Stara Kiszewa - gmina wiejska







pomorskie

kwidzyński

Kwidzyn - gmina wiejska



pomorskie

kwidzyński



pomorskie

kwidzyński

Prabuty - gmina miejskowiejska
Gardeja - gmina wiejska



Ryjewo - gmina wiejska
Sadlinki - gmina wiejska
Cewice- gmina wiejskie
Malbork- gmina wiejska
Nowy Staw – gmina miejsko –
wiejska
Lichnowy – gmina wiejska
Miłoradz – gmina wiejska







Stare Pole – gmina wiejska
Nowy Dwór Gdański – gmina
miejsko - wiejska
Ostaszewo – gmina wiejska
Puck – gmina wiejska
Kępice–gmina miejsko– wiejska







starogardzki
starogardzki

Damnica – gmina wiejska
Dębnica Kaszubska – gmina
wiejska
Główczyce – gmina wiejska
Potęgowo – gmina wiejska
Smołdzino – gmina wiejska
Skórcz – gmina wiejska
Czarna Woda – gmina miejsko
wiejska
Starogard Gdański – gmina
wiejska
Skarszewy – gmina miejsko wiejska
Bobowo – gmina wiejska
Kaliska– gmina wiejska

pomorskie
pomorskie

starogardzki
starogardzki

Lubichowo– gmina wiejska
Osiek– gmina wiejska




pomorskie
pomorskie

starogardzki
starogardzki

Osieczna– gmina wiejska
Smętowo Graniczne–gmina




pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

kwidzyński
kwidzyński
lęborski
malborski
malborski

pomorskie
pomorskie

malborski
malborski

pomorskie
pomorskie

malborski
nowodworski

pomorskie
pomorskie
pomorskie

nowodworski
pucki
słupski

pomorskie
pomorskie

słupski
słupski

pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

słupski
słupski
słupski
starogardzki
starogardzki

pomorskie

starogardzki

pomorskie

starogardzki

pomorskie
pomorskie


















wiejska
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

starogardzki
sztumski
tczewski
tczewski
tczewski
tczewski

Zblewo– gmina wiejska
Cały powiat
Gniew – gmina miejsko- wiejska
Pelplin - gmina miejsko- wiejska
Morzeszczyn – gmina wiejska
Subkowy – gmina wiejska








pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

wejherowski
wejherowski
wejherowski
wejherowski
wejherowski

Gniewino - gmina wiejska
Choczewo - gmina wiejska
Luzino - gmina wiejska
Linia
Łęczyce - gmina wiejska







………………………………………………………………
data i czytelny podpis
* Niepotrzebne skreślić

