
                                           Puchaczów, dnia ……………….............

Dane dotyczące żony Dane dotyczące męża
Numer PESEL
Nazwisko
Imi ę
Data urodzenia
Adres zameldowania
miejscowość z kodem pocztowym

ulica, nr domu, nr mieszkania
Numer telefonu kontaktowego

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

ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU 50-LECIA ZAWARCIA MAŁ ŻENSTWA

My, niżej podpisani małżonkowie zgłaszamy swój udział w uroczystości z okazji jubileuszu
 50-lecia pożycia małżeńskiego organizowanym w Gminie Puchaczów.
Ślub cywilny zawieraliśmy w roku  ................................................................
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ....................................................................

Do zgłoszenia załączamy:
• odpis skrócony naszego aktu małżeństwa (jeżeli został sporządzony w innym  USC)
• dowody osobiste – do wglądu.
•

Uwaga: w przypadku, gdy akt małżeństwa został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Puchaczowie,  odpisu aktu małżeństwa nie załącza się.

Wyrażamy  zgodę  na  przetwarzanie  naszych  danych  osobowych  w  zakresie  związanym  ze 
zgłoszeniem naszych danych osobowych do Urzędu Wojewody Lubelskiego celem postępowania 
o  nadanie „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”. (ustawa o ochronie danych osobowych  - 
Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

czytelne własnoręczne podpisy:

męża ...........................................................   żony   .......................................................

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych w lokalnej prasie ( TAK - NIE ).

             .................................                                                         .................................
           (podpis - mężczyzna)                                                         (podpis – kobieta)



OŚWIADCZENIE O NIEKARALNO ŚCI

Ja niżej podpisany ...................................................................................................

                                                         (imię i nazwisko) 

zamieszkały ...........................................................................................................
( adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................................

wydanym przez ......................................................................................................

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

o ś w i a d c z a m

iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłe/am karany/a sądownie za przestępstwo popełnione 
umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Puchaczów,  dnia ....................................                        

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

                                                                                          (czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNO ŚCI

Ja niżej podpisany ...................................................................................................

                                                         (imię i nazwisko) 

zamieszkały ...........................................................................................................
( adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................................

wydanym przez ......................................................................................................

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

o ś w i a d c z a m

iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłe/am karany/a sądownie za przestępstwo popełnione 
umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Puchaczów,  dnia ....................................                       

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

                                                                                                             (czytelny podpis) 


