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NAZWA SPRAWY:

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 20 ust 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 

2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb 

oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, 
poz. 160). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek zawierający następujące dane: 
· imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, Nr dowodu osobistego, PESEL posiadacza sprzętu, 
· dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, 
szerokość, długość, wysokość. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego w wysokości 17 zł (zgodnie z 
częścią II, pkt 21, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 
r. Nr 225, poz. 1635/ należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie  ul. Przemysłowa 5 
codziennie od 800 do 1445, w kasie   Urzędu Miasta Węgrowa, w budynku przy ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 
Węgrów  lub na konto Urzędu Miasta Węgrowa nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004  w PKOBP SA

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, mający siedzibę przy 
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów I piętro, tel. 25 792-20-31. Interesanci przyjmowani są w godzinach 
pracy Starostwa

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie przysługuje. 

UWAGI: 
Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
posiadacza tego sprzętu. 

PLIKI DO POBRANIA:
Wniosek o rejestracje sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
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