
 
Karta informacyjna 

Nr……. 
Nazwa zadania: 

- rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb  

Starostwo Powiatowe 
w Zwoleniu 

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony  
Środowiska 

wydanie  nr 3 
data 2010-01-25 

Opis sprawy / zadania 
Wydanie zaświadczenia przez Starostę odbywa się na podstawie przedłoŜonego 
podania (wniosku), zawierającego charakterystykę sprzętu pływającego. 

Kogo dotyczy 
Podmiot ubiegający się o rejestrację sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb 
z moŜliwością doczepienia silnika o mocy 5 kw lub Ŝagla do 3 m2. 

Wymagane dokumenty 

1. wniosek (podanie), 
2. dokument potwierdzający formę nabycia sprzętu pływającego: 

a) faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaŜy zarejestrowana w Urzędzie 
Skarbowym, 

b) dowód opłaty skarbowej. 
Formularze / wnioski 
do pobrania 

do pobrania w wydziale 

Opłaty  

       
za wydanie zaświadczenia-opłata skarbowa w wysokości 17 zł wnoszona w kasie 
Urzędu Miejskiego w Zwoleniu  
 

Jednostka / osoba 
odpowiedzialna 

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
ul. Dr. Perzyny 86, pokój nr 6 
tel. /0 48/ 676 48 93 
Naczelnik Wydziału: Józef Gaweł 
Inspektor: Krzysztof Bernat 

Miejsce składania 
dokumentów 

Dokumenty moŜna przesłać pocztą na adres: 
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu 
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń 
 
lub złoŜyć osobiście w Sekretariacie w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu  

Termin załatwienia 
sprawy 

nie później niŜ w ciągu miesiąca 

Podstawa prawna 

§ 17 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 
innych organizmów Ŝyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r. z późn. 
zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
(t.j. w Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) 

Tryb odwoławczy nie dotyczy 

Uwagi 
Brak zarejestrowania umowy kupna-sprzedaŜy w Urzędzie Skarbowym i uregulowania 
naleŜnej opłaty skarbowej stanowi podstawę do nie rozpatrzenia wniosku.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zwoleń, dnia………….…… 

…………….………………… 
           (nazwisko i imię) 

………………….…………… 
        

……………………….……… 
               (adres zamieszkania) 

Pan Starosta Zwoleński 
Ul. Wł. Jagiełły 4 
26-700 Zwoleń 

 
 
 

PODANIE 
  

 
Proszę o zarejestrowanie ………………………………………………………………… ,  

(nazwa sprzętu pływającego) 

który będzie wykorzystany do amatorskiego połowu ryb. 

 

Cechy charakterystyczne sprzętu pływającego: 

Długość……………………………………………..…… 

Szerokość……………………………………………...… 

Wykonany z ………………………………….…………. 

Kolor…………………………………………………….. 

Liczba miejsc……………………………………………. 
*Forma nabycia………………………………………….. 

 

 

……………………………... 
(podpis Czytelny wnoszącego podanie) 

 
 

 

 

 

 

 

 
* umowy kupna-sprzedaŜy - zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Zwoleniu 

* faktura zakupu – nie podlega rejestracji w Urzędzie Skarbowym 

 



 


