Deklaracja przystąpienia do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
Po zapoznaniu się ze statutem i planami działalności deklaruję (deklarujemy) wolę działania na rzecz
rozwoju obszarów rybackich objętych obszarem LSROR i tym samym proszę (prosimy) o przyjęcie do
grona członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki”.
Nazwa firmy, instytucji, organizacji, jednostki lub imię i nazwisko osoby fizycznej deklarującej chęć
przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej:
……………………………………………………………………………………………………………..

SEKTOR PUBLICZNY:
gmina

instytucja kultury

inne

SEKTOR SPOŁECZNY:
osoba fizyczna

osoba prawna
(organizacje pozarządowe, w

tym
również zrzeszające rybaków)

SEKTOR GOSPODARCZY:
osoba fizyczna – przedsiębiorca

osoba prawna

osoba prowadząca działalność wytwórczą
w zakresie rybactwa śródlądowego

NIP …………………………………………

REGON ……………………………………

KRS ………………………………………..
Tel.: ………………………………… E-mail: …………………………………………………………
Działalność (krótki opis)…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Wypełniają osoby prawne:
Osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z KRS:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(imiona, nazwiska, funkcje)

Jako przedstawiciela podmiotu w LGR deleguje się:
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja)

Adres zamieszkania przedstawiciela: ………………………………………………………………….
Telefon. ………………………….. E:mail …………………………………………………………....

………………………..
Data, miejsce

……………………………………………...
CZYTELNY PODPIS
/w przypadku osób prawnych podpisy
osób reprezentujących podmiot/

Załączniki do deklaracji:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
1
2

Uchwała organu właściwego do podejmowania decyzji o przystąpieniu do LGR zgodnie ze statutem jednostki
(dotyczy m.in. organizacji pozarządowych, gmin)
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust.
9 tej ustawy1
Dane z ewidencji gruntów i budynków odnoszące się do gruntów pod wodami, gruntów pod stawami rybnymi,
gruntów pod innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb lub
gruntów pod sztucznymi zbiornikami wodnymi
Kopia pozwolenia wodnoprawnego uprawnionego do rybactwa2
Kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem,
chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie2
Zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie
Oświadczenie pracodawcy, według wzoru przygotowanego przez Instytucję Zarządzającą, o liczbie zatrudnionych
pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu
pracowników w miejscu innym, niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy
Zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym, potwierdzające zawarcie umowy z osobą władającą obwodem rybackim
Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który wydał decyzję
Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo podmiot, który wydał dokument

