
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
 

OSOBY PRAWNEJ 
 

DO STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ” 
 

Dane osoby prawnej 
 

Pełna nazwa podmiotu ………………………………………………………………. 

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

Adres ………………………………………………………………. 

REGON ………………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………………………. 

Forma prawna ………………………………………………………………. 

Miejsce, data zarejestrowania (nr rejestru) ……………………………………………………………….. 
 

Dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu w Stowarzyszeniu 
 

Nazwisko ……………………………………………………………. 

Imię (imiona)  …………………………………………………………….. 

Miejscowość i data urodzenia ………….…………………………………………………. 

Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy ……………………………………………………………... 

Ulica, nr domu mieszkania  ………….…………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………….. 

Miejsce zatrudnienia …………………………………………………………….. 

Numer(y) telefonu ……………………………………………………………... 
 

 

Nazwisko ……………………………………………………………. 

Imię (imiona)  …………………………………………………………….. 

Miejscowość i data urodzenia ………….…………………………………………………. 

Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy ……………………………………………………………... 

Ulica, nr domu mieszkania  ………….…………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………….. 

Miejsce zatrudnienia …………………………………………………………….. 

Numer(y) telefonu ……………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwisko ……………………………………………………………. 

Imię (imiona)  …………………………………………………………….. 

Miejscowość i data urodzenia ………….…………………………………………………. 

Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy ……………………………………………………………... 

Ulica, nr domu mieszkania  ………….…………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………….. 

Miejsce zatrudnienia …………………………………………………………….. 

Numer(y) telefonu ……………………………………………………………... 

 
deklarujemy wolę przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Kraśnickiej” jako członek zwyczajny. 
 
 

Oświadczamy, że jesteśmy przedstawicielem następującego sektora: 

 Sektor publiczny 

 Sektor społeczny 

 Sektor gospodarczy 
 

 

Oświadczamy, że znane nam są ogólne zasady funkcjonowania LGD, które 
zobowiązujmy się przestrzegać i jednocześnie deklarujemy czynne uczestnictwo  
w pracach LGD.  
 
Wyrażamy zgodę na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych w bazie danych Lokalnej Grupy Działania  
(do czasu zarejestrowania LGD, w bazie danych Urzędu Gminy) zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Mamy prawo sprawdzać nasze dane i poprawiać je.      
W przypadku rezygnacji z członkostwa w LGD zobowiązujemy się powiadomić pisemnie o tej decyzji Zarząd LGD. 
 
 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu: 
 

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

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

 
 

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

Imię i nazwisko  Funkcja  Podpis 
 

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

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

 
 

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

Imię i nazwisko  Funkcja  Podpis 

 
 
Wraz z deklaracją dołączamy: 
 

 wyciąg z rejestru sądowego lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

 statut (jeżeli dotyczy), 

 uchwałę walnego zgromadzenia członków lub uchwałę zarządu o przystąpieniu  

do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” i wyznaczeniu osoby 

do reprezentowania (jeżeli dotyczy), 

 ewentualnie inne dokumenty, z których wynika upoważnienie do reprezentowania 

osoby prawnej w  Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej”. 

 

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

 
 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………. 
pieczęć  firmowa podpisy osób upoważnionych 

 


