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/MIEJSCE I DATA/ 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA 

RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE BYTOWSKIE” 

 

 NOWA DEKLARACJA***  AKTUALIZACJA DEKLARACJI*** 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia RLGD  „Pojezierze Bytowskie” i 

deklaruję aktywny udział w realizowaniu celów Stowarzyszenia jako członek zwyczajny/ członek 

wspierający/ członek honorowy** 

 
/IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU/ 

  
/ADRES ZAMIESZKANIA lub SZIEDZIBY/ /ADRES DO KORESPONDENCJI/ 

   

/NIP* lub NR DOWODU OSOBISTEGO/ /REGON* lub PESEL/ /NR KRS/* 

   

/TELEFON/ /FAKS/ /E-MAIL/ 

W Stowarzyszeniu reprezentuję sektor***: 

 publiczny 
 

  osoba prawna 
 

  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

 gospodarczy 
 

  osoba prawna 
 

  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

 społeczny 
 

  osoba fizyczna 
 

  osoba prawna 
 

  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

W tym sektor rybacki z tytułu***: 

 jako podmiot władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu i hodowli ryb 
  

 jako właściciel lub posiadacz gruntów pod wodami stojącymi, na których wykonuje działalność rybacką 
  

 jako właściciel lub posiadacz gruntów pod stawami rybnymi przeznaczonymi do chowu i hodowli ryb 
  

 inny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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W PRZYPADKU WSKAZANIA PRZEZ PODMIOT OSOBY, KTÓRA NIE JEST JEGO REPREZENTANTEM Z MOCY PRAWA, PODMIOT WINIEN UPOWAŻNIĆ W 

DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ DANĄ OSOBĘ LUB PODMIOT WINIEN DOŁĄCZYĆ/ ZAKTUALIZOWAĆ STOSOWNY DOKUMENT, Z KTÓREGO WYNIKA 

SPOSÓB REPREZENTACJ.* 

Upoważniam Pana/ Panią** ……………………………………………………………………………………, legitymującego/ 

legitymującą** się dowodem osobistym seria ………… numer …………………………….. wydanym przez 

…………………………………………………………………………… do: 

1) Reprezentowania wskazanego w deklaracji podmiotu na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”** 

2) Reprezentowania wskazanego w deklaracji podmiotu w pracach organów Stowarzyszenia**. 

Termin obowiązywania upoważnienia: do dnia ………………………………./ bezterminowo** 

Do deklaracji członkowskiej załączam*: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zmianami) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celach związanych z działalnością statutową 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania„Pojezierze Bytowskie”. 

  

/PIECZĘĆ* lub IMIĘ I NAZWISKO/ /DATA i PODPIS/ 

 

 

* Nie dotyczy osób fizycznych 

** Niepotrzebne skreślić 

*** Zaznaczyć właściwe 

ADNOTACJE STOWARZYSZENIA LGR „POJEZIERZE BYTOWSKIE” 

Decyzja Zarządu  

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu, uchwałą nr …………..…….. z dnia ………………….. Zarząd Stowarzyszenia 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” postanowił przyjąć w poczet członków 

Stowarzyszenia/ odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia**.  

  

/MIEJSCOWOŚĆ I DATA/ /PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/ 

 

Uwagi: 

  

 

 
 

 

 


