
I. IDENTYFIKACJA STOWARZYSZENIA   
1. Stowarzyszenie
1.1.Nazwa

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”

1.2.NIP

845 195 73 88
1.3. REGON

280454847
1.4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

0000342523

2. Adres siedziby stowarzyszenia
2.1.Województwo

WARMIŃSKO MAZURSKIE
2.2.Powiat

WĘGORZEWSKI
2.3.Gmina

WĘGORZEWO
2.4.Miejscowość

WĘGORZEWO
2.5.Ulica

PORTOWA
2.6.Nr domu

2
2.7.Nr lokalu

3
2.8.Kod pocztowy

11-600
2.9.Poczta

WĘGORZEWO
2.10.Nr  telefonu

087 427 06 17
2.11.Nr  faksu

087 427 06 17
2.12.Adres poczty elektronicznej

biuro@mazurylgd9.pl
2.13. Adres strony internetowej

3. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/pełnomocnika
3.1.Imię(imiona)

ANDRZEJ
3.2.Nazwisko

KOLASA
3.3.Stanowisko/Funkcja

PREZES ZARZADU LGR
3.4.Województwo

WARMIŃSKO MAZURSKIE
3.5.Powiat

WĘGORZEWO
3.6.Gmina

WĘGORZEWO
3.7.Miejscowość (miejsce zamieszkania)

KOLONIA RYBACKA
3.8.Ulica

MILENIJNA
3.9.Nr domu

12
3.10.Nr lokalu 3.11.Kod pocztowy

11-600
3.12.Poczta

WĘGORZEWO
3.13.Nr  telefonu

515 108 426, 87 427 24 13
3.14.Nr  faksu 3.15.Adres poczty elektronicznej

a.kolasa@vp.pl
4. Dane osoby uprawnionej do kontaktu
4.1.Imię(imiona)

ANDRZEJ
4.2.Nazwisko

KOLASA
4.3.Stanowisko/Funkcja

PREZES ZARZĄDU LGR
4.4.Województwo

WARMIŃSKO MAZURSKIE
4.5.Powiat

WĘGORZEWO
4.6.Gmina

WĘGORZEWO
4.7.Miejscowość (miejsce zamieszkania)

KOLONIA RYBACKA
4.8.Ulica

MILENIJNA
4.9.Nr domu

12
4.10.Nr lokalu 4.11.Kod pocztowy

11-600
4.12.Poczta

WĘGORZEWO
4.13.Nr  telefonu

515 108 426, 87 427 24 13
4.14.Nr  faksu 4.15.Adres poczty elektronicznej

a.kolasa@vp.pl
5. Adres do korespondencji
5.1.Województwo

WARMIŃSKO MAZURSKIE
5.2.Powiat

WĘGORZEWO
5.3.Gmina

WĘGORZEWO
5.4.Miejscowość

WĘGORZEWO
5.5.Ulica

PORTOWA
5.6.Nr domu

2
5.7.Nr lokalu

3
5.8.Kod pocztowy

11- 600
5.9.Poczta

WĘGORZEWO
5.10.Nr  telefonu

087 427 06 17
5.11.Nr  faksu

087 427 06 17
5.12.Adres poczty elektronicznej

biuro@mazurylgd9.pl
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Potwierdzenie przyjęcia

.……………………………
..……………………………………………………

Pieczęć, podpis, data i godzina przyjęcia

WNIOSEK O WYBÓR STOWARZYSZENIA
DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW 

RYBACKICH
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

………………………………………………………………………
Znak sprawy

Numer identyfikacyjny nadany Stowarzyszeniu: 

W-1/LGR



II.STRUKTURA STOWARZYSZENIA
2.1.Liczba członków Stowarzyszenia ogółem 60
2.2.Liczba członków Stowarzyszenia, którzy spełniają  warunki, o których mowa 

w § 2 ust.1 rozporządzenia1 26

III.SKŁAD KOMITETU
3.1.Udział przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego, którzy spełniają 

warunki, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia
> 50% 

X
3.2.Udział  członków  komitetu,  którzy  posiadają  udokumentowaną  wiedzę  z 

zakresu  osi  priorytetowej  4  programu  operacyjnego  uzyskaną  w  trakcie 
szkoleń zorganizowanych przez upoważniony przez instytucję zarządzającą 
podmiot lub przez instytucję pośredniczącą po zatwierdzeniu przez instytucję 
zarządzającą

≥ 1/3
X

3.3.Liczba kobiet wchodzących w skład komitetu 4

3.4.Liczba członków komitetu, którzy nie ukończyli 30 roku życia 4

IV. OBSZAR I LUDNOŚĆ OBJĘTE LSROR

Lp. 4.1. Województwo 4.2. Gmina 4.3. Liczba mieszkańców

4.4. 
Powierzchnia 

obszaru 
objętego 

LSROR (km2)

4.5. Liczba 
osób, o których 

mowa w § 2 
ust.1 

rozporządzenia

1 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

WĘGORZEWO 17181 341 20,6

2 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

POZEZDRZE 3551 175 37,5

3 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

SROKOWO 4266 196 4,0

4 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

BUDRY 3030 175 0

5 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

GIŻYCKO 7942 297 34,0

6 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

WYDMINY 6732 233 10,0

7 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

KRUKLANKI 3105 201 0

8 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

MIŁKI 3901 170 2,0

9 WARMIŃSKO 
MAZURSKIE

RYN 5935 211 8,0

Razem 1 9 55643 1998 116,1

4.6. Gęstość zaludnienia na obszarze objętym LSROR 27,85
4.7. Liczba, która wskazuje ile osób, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia, przypada 

na 1 000 mieszkańców obszaru objętego LSROR: 2,087

1 Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsią  z dnia 29 wrze nia 2009 r. w sprawie szczeg owych warunk w, jakim powinna odpowiadaś ół ó ć 
lokalna strategia rozwoju obszar w rybackich, kryteri w wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymaga , jakim powinnaó ó ń  
odpowiada  umowa dotycz ca warunk w i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zr wnowa ony rozw j sektorać ą ó „ ó ż ó  
rybo wstwa i nadbrze nych obszar w rybackich 2007-2013  (Dz. U. Nr 162, poz. 1292)łó ż ó ”
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V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Lp. Załączniki do wniosku Liczba 

załączników

1 Statut Stowarzyszenia (załącznik obowiązkowy) – kopia 2 1

2 Regulamin organizacyjny komitetu (załącznik obowiązkowy) – kopia 2 1

3 Pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (załącznik obowiązkowy) – oryginał 1

4 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (załącznik obowiązkowy)
Należy złożyć oryginał wraz z wersją elektroniczną dokumentu na płycie CD 1+ CD

5 Dane wszystkich członków komitetu (załącznik obowiązkowy) – oryginał sporządzony na załączonym do 
wniosku formularzu 1

5a Dokumenty potwierdzające wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 programu operacyjnego (załącznik 
nieobowiązkowy) – kopia 3 6

5b Dokumenty potwierdzające,  że członek komitetu reprezentuje  dany sektor (załącznik  obowiązkowy)  – 
kopia 3

5c Dokumenty potwierdzające, że  członek komitetu spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 
rozporządzenia (załącznik obowiązkowy) – kopia 3

6 Uchwały organu stanowiącego Stowarzyszenia o wyborze danej osoby/osób do komitetu (załącznik 
obowiązkowy) – kopia 2

7 Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia (załącznik obowiązkowy) – kopia 3 9

8 Pełnomocnictwo, w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika – kopia 3 0

9 Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR (załącznik 
obowiązkowy) - oryginał, sporządzony na załączonym do wniosku formularzu 1

10 Wzory dokumentów stosowane podczas oceny zgodności operacji z LSROR i
wyboru operacji (załącznik nieobowiązkowy) – kopia 2 1

11 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia 

11a Aktualny odpis  z Krajowego Rejestru  Sądowego lub zaświadczenie  o dokonaniu wpisu  do ewidencji 
działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności 5

11b Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały 46

11c
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 ustawy 4

17

11d Dokumenty księgowe (rachunki, faktury) za ubiegły rok kalendarzowy potwierdzające 
produkcję nie mniej niż 5 ton ryb łososiowatych – kopia 3 0

11e Kopia  formularza  statystycznego  RRW-22,  w  którym  podano  roczną  produkcję  ryb  łososiowatych 
wynoszącą co najmniej 5 ton, wraz z potwierdzeniem jego złożenia 5 4

11f
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

73

11g Kopia pozwolenia wodnoprawnego uprawnionego do rybactwa 3 2

11h 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 wodzie 3 32

11i Zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie 17

11j

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 

4

11k 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 1

Suma załączników

VI. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

2 Kopia dokumentu podpisana przez osoby reprezentuj ce Stowarzyszenie.ą
3 Kopia potwierdzona za  zgodno  z oryginaem przez notariusza albo podmiot, kt ry wyda  dokument.ść ł ó ł
4 Kopia potwierdzona za zgodno  z oryginaem przez w a ciwego powiatowego lekarza weterynarii, kt ry wyda  decyzj .ść ł ł ś ó ł ę
5 Kopia potwierdzona za zgodno  z oryginaem przez w a ciwy podmiot do kt rego formularz sprawozdania zosta z o ony.ść ł ł ś ó ł ł ż
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1. Oświadczam, że:
a) znane mi są zasady wyboru Stowarzyszenia do realizacji LSROR,

b) informacje  zawarte  we  wniosku  oraz  jego  załącznikach  są  prawdziwe  i  zgodne  ze  stanem  prawnym  i 
faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

2. Zobowiązuje się do :
a) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli  w związku z wyborem Stowarzyszenia i 

realizacją LSROR,
b) udostępnienia  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania  wyboru  Stowarzyszenia  do  realizacji  LSROR  w 

przypadku wezwania przez Instytucję Zarządzającą;
c) niezwłocznego  informowania  Instytucji  Zarządzającej  w  formie  pisemnej,  w  przypadku  zmiany  danych 

zawartych w dokumentacji związanej z wyborem Stowarzyszenia do realizacji LSROR.

Węgorzewo 23.02. 2010 rok                              Prezes Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

                                                                                            Sekretarz Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”
            miejscowość i data

                                                                                                                   podpisy osób reprezentujących Stowarzyszenie
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