................................................................
/imię i nazwisko lub nazwa właściciela/

Wołów dnia ..............................

..................................................................................................
/miejsce stałego zamieszkania, miejscowość, ulica, nr domu/

..................................................................................
/nr dowodu osobistego, data wydania i organ wydający/

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Wołowie

ZGŁOSZENIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ SŁUśĄCEJ DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Zgłasza się niŜej wymienioną jednostkę pływającą do rejestracji:
1. Rodzaj jednostki pływającej ................................................................................................................
2. Miejsce postoju ...................................................................................................................................
3. Rodzaj napędu .....................................................................................................................................
4. Wymiary jednostki: a/ długość całkowita ......................... b/największa szerokość........................
c/ wysokość boczna.............................................. d/ ilość miejsc siedzących....................................
5. Główny materiał konstrukcji ...............................................................................................................
6. Ilość i rodzaj środków ratunkowych ...................................................................................................
Oświadczam, Ŝe zgłoszona do rejestracji jednostka pływająca znajduje się w naleŜytym stanie technicznym i
nadaje się do bezpiecznej Ŝeglugi oraz, Ŝe zapoznałem się z treścią niŜej podanego pouczenia.
Zobowiązuję się powiadomić tutejszy Wydział w wypadku sprzedaŜy, kradzieŜy lub zniszczenia wyŜej
wymienionej jednostki pływającej.

.......................................................
/podpis przyjmującego zgłoszenie/

..............................................................
/data i podpis zgłaszającego/

POUCZENIE:
1. Sprzęt pływający słuŜący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji / Art. 20 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 /
2. Kto niedopełnia obowiązku rejestracji i oznaczenia sprzętu pływającego słuŜącego do połowu ryb podlega
karze grzywny, / art. 27w/w ustawy/.
3. Sprzęt pływający słuŜący do połowu ryb z wyjątkiem statków Ŝeglugi śródlądowej rejestrowanych na podstawie
odrębnych przepisów powinien być oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym.
Cyfry i litery numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niŜ 10 cm wysokości i 1 cm szerokości i być
sporządzone w sposób trwały i widoczny /§ 17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12
listopada 2001r. Dz. U. nr 138 poz. 1559/.
4. Sprzęt pływający winien być wyposaŜony w sprzęt ratunkowy.

OPŁATA SKARBOWA – 17 zł
/Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
Dz. U. Nr 225 poz. 1635 /

