
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

Deklaracja Członkowska 

 

Ja niżej podpisany(a)*   ....................................................................... proszę o przyjęcie mnie w 
poczet członków stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby. Jednocześnie oświadczam, iż 
zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia i jako jego członek zobowiązuję się przestrzegać 
postanowień statutu, regulaminów i uchwał LGR Kaszuby.  
....................................., dnia ............................. ............................................... 

(własnoręczny podpis) 

DANE OSOBOWE 

1.  Nazwisko i imiona:   

2.  Data i miejsce urodzenia:  

3.  Obywatelstwo:   

4.  Miejsce zamieszkania   

5.  Telefon kontaktowy:   

6.  E-mail:   

7.  Inne  
(gadu-gadu, skype, etc.): 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na witrynie internetowej LGR Kaszuby w 
ogólnie dostępnej sekcji „członkowie” Jednocześnie zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o 
zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych, miejsca pracy oraz służących do kontaktu z LGR 
Kaszuby. 

Oświadczam także, że poinformowano mnie: 
- że powyższe dane będą przetwarzane w celach wynikających ze statutu LGR Kaszuby na podstawie art. 23 ust. 
1 pkt 5 i art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) 
- że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania i prostowania. 

.....................................     .............................................             
(Data)        (Podpis) 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

REKOMENDACJA CZŁONKA STOWARZYSZENIA LGR KASZUBY * 
 
 
………………………………………………  ………………………………….. 
(imię i nazwisko członka)     (data i podpis) 
 

 na podstawie §8 ust. 2 Statutu LGR Kaszuby przyjętego uchwałą nr 38/VI/2013 Walnego Zebrania Członków LGR 

Kaszuby z dnia 29 października 2013r. członkiem może być osoba, która poprawnie wypełni i podpisze deklarację 

członkowską, posiada pisemną rekomendację członka zwyczajnego Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do 

Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu. 

 
Załączniki: 
Niezbędne dokumenty – załączniki do deklaracji członkowskiej potwierdzające przynależność członka LGR Kaszuby 

do określonego sektora: 

a) publiczny jest: w przypadku gminy/powiatu uchwała Rady Gminy/Rady Powiatu lub pełnomocnictwo 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta (w przypadku gmin) albo starosty (w przypadku powiatu). W przypadku 

pozostałych podmiotów zaliczonych do sektora publicznego dokumentem potwierdzającym reprezentowanie 

sektora publicznego jest uchwała organu statutowego lub pełnomocnictwo udzielone przez statutowy organ; 

b) gospodarczy jest: odpis z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej, w którym wskazano 

osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku rolników dokumentem takim jest zaświadczenie o ubezpieczeniu 

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie; 

c) społeczny jest: w przypadku organizacji, instytucji, itp. sporządzona zgodnie ze statutem danej jednostki uchwała 

lub pełnomocnictwo. W przypadku osób fizycznych, które nie przedstawią dokumentów potwierdzających 

przynależność do sektora gospodarczego lub publicznego, będą one traktowane jako przedstawiciele sektora 

społecznego. 



 

LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY 

Oświadczenie 

………………………………. 
        (imię i nazwisko) 

Ja niżej podpisany oświadczam, że 

 1. zaliczam się do uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 

kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.), 

którzy: 

  – z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych uzyskują nie mniej niż 5 ton lub 

  – prowadzą chów, hodowlę lub połowy na obszarze nie mniejszym niż 1 ha 

 2. zaliczam się do prowadzących działalność w zakresie określonym rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 

2007 r. Nr 251, poz. 1885) w sekcji A, dział 03 (usługi w zakresie rybactwa i rybołówstwa) 

 3. zaliczam się do prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków,  

mięczaków i pozostałych organizmów wodnych; 

 4. zaliczam się do osób zatrudnionych do zadań związanych z zarybianiem, połowem, 

chowem lub hodowlą ryb przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, 

która prowadzi, chów, hodowlę lub połów ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych 

organizmów żyjących w wodzie, 

 5. zaliczam się do osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie przez podmioty 

wymienione w punktach 1 i 2 

 6. zaliczam się do osób prowadzących działalność gospodarczą nie związaną z rybactwem, 

lecz mimo to zainteresowany jestem działalnością zgodną z celami statutowymi LGR 

Kaszuby 

 7. zaliczam się do osób fizycznych nie związanych zawodowo z rybactwem, lecz mimo to 

zainteresowany jestem działalnością zgodną z celami statutowymi LGR Kaszuby 

 8. zaliczam się do osób nie związanych zawodowo z rybactwem, a prowadzących 

gospodarstwo rolne i jestem ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie, lecz mimo to 

zainteresowany jestem  działalnością zgodną z celami statutowymi LGR Kaszuby 

 9. inne jakie ……………………………………………..……………………………………………… 

 10. jestem zameldowany na terenie gminy/miasta …………………………… 

 

………………………………. 
        (podpis) 


