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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania             
„Zaścianek Mazowsza” 
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn   
Tel. 297-671-825, e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 
www.zascianekmazowsza.pl  

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 Złożenie deklaracji  Aktualizacja danych
1
 

 

Dane osoby składającej deklarację 

Imię i nazwisko
2
:  

Miejsce zamieszkania
3
:  

Kontakt
4
: 

 

 

PESEL  

Seria i numer dowodu 

osobistego 
 

Deklaracja przystąpienia 

  Niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Sto warzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek Mazo wsza” w charakterze cz łonka zwyczajnego/wspierającego
5
.  

  Oświadczam, że posiadam pełną  zdolność do czynnośc i  prawnych,  nie  jestem 

pozbawiony/a  praw publ icznych oraz  znany jest  mi  Sta tut  S towarzyszenia,  którego 

zapisów zobowiązuję s ię  przestrzegać.  

 Oświadczam, że w świet le  ustawy z dnia 29 sie rpnia 1997 r .  o  ochronie danych 

osobowych (Dz.  U.  z  2014 r .  poz.  1182 z późnie jszymi zmianami)  wyrażam zgodę 

na przechowywa nie i  przetwarzanie  przez Sto warzyszenie Lokalna Grupa Dzia łania 

„Zaścianek Mazo wsza” s.  u l .  Polna  15,  07 -405 Troszyn /LGD/ dla celów 

związanych  z  dzia ła lnością LGD moich danych osobowych.  Dane przekazywane są 

dobrowolnie.  LGD informuje o  prawie do ich poprawy.  

 Udzielam LGD nieod wołalnego i  nieodpłatnego  prawa wielokro tnego wykorzystania 

zdjęć z  moim wizerunkiem bez koniecznośc i  każdorazowego ich za twierdzania .  

Zgoda obejmuje wykorzystanie ,  utrwalenie,  obróbkę  i  po wielanie wykonanych 

zdjęć,  za  pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w ce lu zgodnym z 

prowadzoną przez LGD dzia łalnością .  Osoby wykonujące  zdjęc ia są związane z 

LGD.  Zdjęcia mogą być wykorzystywane  na of ic jalnej  s tronie  interne to wej ,  tabl icy 

ogłoszeń LGD oraz mater iałach promocyjnych wydawanych przez LGD.  

                                                           
1 Należy zaznaczyć znakiem X właściwy cel złożenia dokumentu. 
2 W przypadku posiadania kilku imion lub nazwisk należy podać wszystkie. 
3 Dokładny adres (miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, poczta) 
4 Telefon, e-mail. 
5 Niepotrzebne skreślić 

mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
http://www.zascianekmazowsza.pl/
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Reprezentowany sektor 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem następującego sektora:  

   PUBLICZNEGO
6
 

   SPOŁECZNEGO
7
 

   GOSPODARCZEGO
8
 

   MIESZKAŃCY
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

 Rekomendacje dwóch członków LGD; 

 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i kwalifikacjach związanych z rozwojem 

obszarów  wiejskich i podejściem Leader, realizacją projektów z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich szczególnie współfinansowanych ze środków zewnętrznych (UE); 

 Oświadczenie o zameldowaniu na obszarze działania LGD; 

 Rekomendacje reprezentowanej grupy mieszkańców obszaru LGD; 
 Zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej/wydruk z CEIDG; 

 Oświadczenie o prowadzonej działalności rolniczej/zaświadczenie z KRUS; 

 Inne ……………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

Podpis osoby składającej deklaracje 

……………………………………… 
(Miejscowość, data) 

………………………………………. 
(Czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o terminie, miejscu i porządku obrad  

walnego zebrania członków LGD „Zaścianek Mazowsza” za pośrednictwem poczty 

elektronicznej/telefonicznie/listem zwykłym
10

 

……………………………………… 
(Miejscowość, data) 

………………………………………. 
(Czytelny podpis) 

 

Decyzja Zarządu LGD „Zaścianek Mazowsza” 

Przyjęto na członka zwyczajnego/wspierającego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek Mazowsza” uchwałą Zarządu LGD Nr …………… z dnia ……………………..... 

Skreślono z listy członków LGD „Zaścianek Mazowsza” w dniu …………………………….. 

z powodu ……………………………………………………………………………………..
11

 

 

                                                           
6 Gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub 
samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu 
wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorców. 
7 Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego,  związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy 
obywatelskie.  
8 Przedsiębiorcy  - osoby prawne wpisane do KRS, przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy. 
9 Osoby fizyczne będące mieszkańcami obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza” – mieszkaniec obszaru LGD może reprezentować również 
pozostałe sektory. 
10 Niepotrzebne skreślić. 
11 Wypełnia LGD 


