
 

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU DO STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA RYBACKA „ 7 RYB” 

 
Nr rejestru członkowskiego…………………… 

 

Nazwa firmy, instytucji, organizacji, jednostki lub imię i nazwisko osoby fizycznej deklarującej chęć 

przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej: 

 

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

 

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

 

PESEL……………………………………  seria i nr dowodu osobistego …………..………………… 

NIP……………………………………….  REGON………………………….………..…….………..  

KRS…………………………………….. 

Tel…………………………………..….   e-mail:………..……………………………..……………. 

Adres zamieszkania/ adres siedziby*: .................................................................................................................. 

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):………………………………………………… 

Działalność krótki opis…………………………………………………………………………..…………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

zgłaszam przyst 

ą 
 

Oświadczamy, że zgodnie z definicją § 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

jestem/śmy*reprezentantem: 

sektora publicznego 

sektora społecznego  

sektora gospodarczego  

Oświadczam/y*, że prowadzę/imy* działalność gospodarczą w branży………………………………… 

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

mieszkańców
1
  

* niepotrzebne skreślić 

                                                           
1 UWAGA! członek LGD będący przedstawicielem mieszkańców może jednocześnie reprezentować w niej 

jeden z ww. sektorów.  

Wypełniają osoby prawne: 

Osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z KRS: 

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

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

 
  

 

http://7ryb.pl/images/stories/pdf/druk_deklaracji_fizyczna.pdf#page=1
http://7ryb.pl/images/stories/pdf/druk_deklaracji_fizyczna.pdf#page=1


 

Oświadczam, że jestem/nie jestem* reprezentantem sektora rybackiego ................................................... 

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

(uzasadnienie odpowiedzi) 

 

 

Zgłaszam/y* przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” i proszę/imy* o przyjęcie w poczet 

członków. Jednocześnie oświadczam/y*, że są mi/nam* znane postanowienia statutu Stowarzyszenia. 

Zobowiązuję/emy* się do przestrzegania tych postanowień wraz z prawomocnymi i podanymi mi/nam* do 

wiadomości zmianami, a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał organów Stowarzyszenia 

 

 

Zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych 

oraz służących do kontaktu z LGR „7 Ryb”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionym dokumencie dla 

potrzeb niezbędnych do działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182 oraz z 2015r., poz. 1662); 

 

 

 

 
………………………..           ……………………………… 
   (miejscowość, data)           CZYTELNY PODPIS 

           (pieczątka/własnoręczny/e podpis/y osób  
                                    upoważnionych) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stwierdza się, że ............................................................................................................ został(a) - nie został(a)* 

przyjęty/a* na członka Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” uchwałą Zarządu nr ......................  

z dnia ……………….. i wpisany(a)* do rejestru członków pod numerem………………..  

 

      Zarząd  

 

 

 

(pieczęć LGR)        ….................................... 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do deklaracji:  

□Uchwała organu właściwego do podejmowania decyzji o przystąpieniu do LGR zgodnie ze statutem 

jednostki (dotyczy m.in. organizacji pozarządowych, gmin)  
□Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności  
□Dokumenty potwierdzające przynależność do sektora rybackiego  
 

 


