
 ........................................................ 
(miejscowość, data) 

........................................................... 
(nazwa stowarzyszenia, dane adresowe) 

Starosta Nowosądecki

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pn.: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
figurującego w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę 
Nowosądeckiego pod numerem …..., zawiadamia organ ewidencyjny, że w dniu 
…………………. odbyło się walne zebranie członków, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu 
ww. stowarzyszenia. 

Dane likwidatora (imię i nazwisko, adres korespondencyjny): 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wnoszę o wpisanie informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia do ewidencji. 

Informuję, iż po zakończeniu likwidacji, złożę wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z 
ewidencji. 

Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości  zapoznania się treścią klauzuli  informacyjnej,  o jakiej  mowa w art. 13
rozporządzenia 2016/679 , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - dostępnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i na
stronie internetowej: http://nowosadecki.pl/rodo

.………………………

 (podpis likwidatora) 

Załączniki: 
1.  Protokół  Walnego Zebrania  Członków + uchwała  o  rozwiązaniu  stowarzyszenia,  wyznaczeniu  likwidatora,
przeznaczeniu likwidowanego majątku. 

2. Lista obecności na Walnym Zebraniu Członków.
3. Lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  podanych  we  wniosku  trybie  art.  6  ust.  1  lit.  a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U L 119 z 4.5.2016, s. 1)

.………………………

 (podpis likwidatora) 

http://nowosadecki.pl/rodo


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

(miejscowość, data)

Wnioskodawca 
Likwidator:

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

 (imię nazwisko)

Adres/tel. 

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

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

STAROSTA NOWOSĄDECKI  
Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach zwracam się z prośbą

o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych  stowarzyszenia zwykłego, o nazwie: 

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

z siedzibą:........................................................................................................................................

Jednocześnie informuję, że likwidacja stowarzyszenia została zakończona.

Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości  zapoznania się treścią klauzuli  informacyjnej,  o jakiej  mowa w art. 13
rozporządzenia 2016/679 , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - dostępnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i na
stronie internetowej: http://nowosadecki.pl/rodo

…………………………………………………..

(czytelny podpis  Likwidatora)

Załączniki:

1. Protokół przekazania majątku.  
2. Oświadczenie o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań stowarzyszenia.
3. Oświadczenie, że informacja o likwidacji  Stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości.
4. Sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o

zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
5. Informacja  o miejscu przechowywania dokumentacji zlikwidowanego stowarzyszenia.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  podanych  we  wniosku  trybie  art.  6  ust.  1  lit.  a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U L 119 z 4.5.2016, s. 1)

…..............................................
(czytelny podpis  Likwidatora)

http://nowosadecki.pl/rodo

