
 

F-21/SR                                                                                                                                         Załącznik    Nr 15         

                                                                                                                      

do Zarządzenia Starosty Puławskiego         

Nr  66z dnia 16 czerwca 2011r. 

 
 

                                                                                                                                Puławy, dnia .............................. 

/imię i nazwisko lub nazwa właściciela/  

                                                         

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

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

 

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

                                                  Wydział Ochrony Środowiska,  

                                                               Rolnictwa i Leśnictwa 

                                                                                   Starostwo Powiatowe w Puławach  

                                                                    Al. Królewska 19, 24-100 Puławy  

 
ZGŁOSZENIE  JEDNOSTKI  PŁYWAJĄCEJ  SŁUŻĄCEJ  DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 

 

Zgłasza się niżej wymienioną jednostkę pływającą do rejestracji: 

 

1. Rodzaj jednostki pływającej ................................................................................................................  

 

2. Miejsce postoju ................................................................................................................................... 

 

3. Rodzaj napędu ..........................................................o mocy  ............................................................. 

 

4. Wymiary jednostki:   a/ długość całkowita .........................  b/największa szerokość........................ 

 

c/ wysokość boczna..............................................  d/ ilość miejsc siedzących....................................  

 

5. Główny materiał konstrukcji ............................................................................................................... 

 

6. Dowód zakupu ( nabycia ) z dnia……………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że zgłoszona do rejestracji jednostka pływająca znajduje się w należytym stanie 

technicznym i nadaje się do bezpiecznej żeglugi oraz, że zapoznałem się z treścią niżej podanego 

pouczenia. 

Zobowiązuję się powiadomić tutejszy Wydział w wypadku sprzedaży, kradzieży lub zniszczenia wyżej 

wymienionej jednostki pływającej.  

 

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

                                                                                                              /data i podpis zgłaszającego/ 

 

Kwituję odbiór karty rejestracyjnej i oświadczam, że zastałem poinformowany o oznakowaniu i 

używaniu sprzętu pływającego podczas połowu ryb. 

 

Numer rejestracyjny……………………………………………………………………………………… 

                                                                                               /nadany przez Urząd/ 

 

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

                                                                                                                   /data i podpis/ 

POUCZENIE: 
1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji /art. 20 ust.2 ustawy z dnia 

18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. z 2009r. Nr 189 poz. 1471 ze zm./. 

2. Kto dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo 

oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4, podlega karze grzywny albo karze nagany 

/art. 27a  pkt 6 w/w ustawy/. 

3.  Sprzęt pływający służący do połowu ryb, z wyjątkiem statków rejestrowanych  i oznakowanych na 

     podstawie odrębnych przepisów znakuje się w sposób trwały  i widoczny numerami rejestracyjnymi 

umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie 

mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości /Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 

2001r. Dz. U. nr  138 poz. 1559 ze zm/. 
OPŁATA SKARBOWA – 17 zł 
/Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. Nr  225  poz. 1635 / 


