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ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU  
Stowarzyszenie „Kłodzka Wstęga Sudetów- Lokalna Grupa Działania” 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Stowarzyszenia "Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”  

 
I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
 Wniosek o przyjęcie w poczet członków  Stowarzyszenia   

  Aktualizacja danych członka Stowarzyszenia (Proszę wypełnić tylko dane, które uległy zmianie; nadto w przypadku  zmiany nazwy 
proszę o wskazanie również nazwy poprzedniej – podanej w ostatniej deklaracji) 
 
 
II. DANE PODMIOTU (należy wybrać punkt 1 lub 2 lub 3; w przypadku wyboru punktu 3 należy również zaznaczyć odpowiedni 
rodzaj działalności, tj. wybrać punkt a, b lub c.) 
1.  osoba prawna 

2.  osoba fizyczna 

3.  osoba fizyczna prowadząca działalność:   

a.   gospodarczą,    

b.   wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  
c.   polegającą na zajmowaniu się w gospodarstwie rolnym wyrobem wina, wynajem pokoi, sprzedażą posiłków 

domowych i świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów,  
 
3. Nazwa podmiotu/Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Poprzednia nazwa podmiotu (Proszę wypełnić tylko w przypadku zmiany nazwy podmiotu) 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
5. Siedziba/adres 
zamieszkania 

 
6.Adres do korespondencji 

 
7. Inne dane do kontaktu 

 
8.  Dane osób 
uprawnionych do 
odbioru korespondencji 

 

 
 

 e-mail:…..…..  

 
nr tel……………….. 
  

 

 
 
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT DZIAŁALNOŚCI  
 
9. Miejsce prowadzenia działalności:  
 
Adres: ………………..…..……………  Miejscowość: …………………….       Gmina: ……………………. 
 

10. Nazwa rejestru, w którym ujawniona 
jest prowadzona działalność 

11. Data wpisu do rejestru  12. Numer wpisu w 
rejestrze  

 
 
 

  

 
13. Dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, będącego osobą prawną ze wskazaniem funkcji oraz sposobu 
reprezentacji (zgodnie z danymi w rejestrze) 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
14. Opis wykonywanej działalności    

 
.................................................................................................................................................................................................. 
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IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 
A) BĘDĄCEGO OSOBA PRAWNĄ 
15. Działając w imieniu …………………………………………………….zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o zaistniałych zmianach, 
w stosunku do danych  wskazanych w deklaracji członkowskiej, w tym o zaprzestaniu prowadzenia działalności – (jeżeli dotyczy 
podmiotu) w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.  

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

Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wnioskodawcy 

 
16. Oświadczam, że według stanu na dzień  złożenia  deklaracji członkowskiej dane zawarte we wniosku oraz dane i informacje 
wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Przyjmuję do wiadomości, iż 
………………………………………………… ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkodę powstałą z tytułu wskazania nieprawdziwych 
danych w deklaracji członkowskiej.  
 

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

Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wnioskodawcy 

 
B) BEDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 
17. Zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o zaistniałych zmianach, w stosunku do danych  wskazanych przez mnie w 
deklaracji członkowskiej, w tym o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności – w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.  
 
 

...................................................................... 
Data i podpis Wnioskodawcy 

 
 
18. Oświadczam, że według stanu na dzień  złożenia  deklaracji członkowskiej dane zawarte we wniosku oraz dane i informacje 
wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Przyjmuję do wiadomości, iż  ponoszę odpowiedzialność 
odszkodowawczą, za szkodę powstałą z tytułu wskazania nieprawdziwych danych w deklaracji członkowskiej.  
 
 

...................................................................... 
Data i podpis Wnioskodawcy 

 
19. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem pozbawiony/pozbawiona praw publicznych.   
 
         

...................................................................... 
Data i podpis Wnioskodawcy 

20.  W związku z treścią art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. 
Nr 101, poz. 926), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  deklaracji członkowskiej dla 
potrzeb rekrutacji na członka Stowarzyszenia.  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o przyjęcie w poczet członków 
Stowarzyszenia, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, w związku z moim udziałem w 
Stowarzyszeniu. 

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

Data i podpis Wnioskodawcy 
 
21. Informacje dotyczące złożenia deklaracji  
 
Miejscowość ......................................... Data............................  
 
V. ADNOTACJE ADRESATA WNIOSKU 

 
22. DATA WPŁYWU …………………………................................................... 
 
 
23. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA WNIOSKU 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
24. DATA ROZSTRZYGNIĘCIA ……………………………………………………… 
 
 
25. Przypisanie do sektora:        PUBLICZNY            SPOŁECZNY              GOSPODARCZY         MIESZKANIEC 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcnrtha3q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcnrtha3q

