
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do załatwienia spraw związanych z 
rejestracją sprzętu pływającego lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku 
załatwiania tych czynności przez pełnomocnika.

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (z 
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu ).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa: 17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu 
pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

2. Opłata skarbowa: 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa.

3. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. 
Zamoyskiego 59 pok. nr 12 ( parter), kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach      
730 – 1400, lub na konto nr 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Złożenie wniosku:

- sekretariat Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 czynny: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz.730-
1500 ),  

- pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, 23-300 
Janów Lubelski,

Odbiór zaświadczenia o wpisie do rejestru lub uzyskanie informacji o nadanym numerze 
rejestracyjnym:

 w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wiejska 3, II piętro 
pok. 35:

- osobiście,

- przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego i złożeniem pełnomocnictwa do 
odbioru dokumentu,

 za pośrednictwem poczty. 

Jednostka odpowiedzialna:



Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Termin odpowiedzi:

1. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia do 7 dni.

2. W miarę możliwości od ręki, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z 
załącznikami oraz osobistego odbioru.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb dokonuje starosta 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 
189, poz. 1471, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie 
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
( Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1282 z późn. zm.).

Informacje:

Szczegółowe informacje, można uzyskać w pokoju nr 35 (ul. Wiejska 3, II piętro) lub 
telefonicznie, nr tel. (15) 8725486.

Załączniki do pobrania:

Druk: OS.VI.3



...................................................................                          Janów Lubelski, dnia ................................  
( imię i nazwisko )                                                                 

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

...................................................................                                                                                                                  
( seria i nr dowodu osobistego )

...................................................................                                                                                                                  
( organ wydający dowód osobisty )

Starosta Janowski

                                                            WNIOSEK
o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

1.   Proszę o zarejestrowanie sprzętu pływającego posiadającego następujące dane    
techniczne:

      -   rodzaj sprzętu pływającego ..................................................................................

      -   typ lub z jakiego materiału wykonany ..................................................................

      -   długość ..................................................................................................................

      -   z silnikiem doczepnym / wbudowanym o mocy* .................................................

...............................
( czytelny podpis )

2.  Proszę o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru w/w sprzętu. Załączam dowód
wniesienia opłaty skarbowej 17 zł, Nr ……………….. z dnia ………….................

* niepotrzebne skreślić 

……………………..
( czytelny podpis )

================================================================

OŚWIADCZENIE
Pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  Kodeksu  karnego  za  fałszywe
zeznania oświadczam, że jestem właścicielem ww sprzętu pływającego/współwłaścicielem z*: 

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

Janów Lubelski, dnia .........................                                             

 .....................................
( czytelny podpis )

  * niepotrzebne skreślić                                                                                                                

================================================================

Zarejestrowano pod numerem LU / JLB -_______________ , dnia  _____________              

 i wydano / nie wydano zaświadczenie o  wpisie do rejestru,   dnia  ____________

Pokwitowanie odbioru zaświadczenia ( czytelny podpis ): 



Druk: OS.VI.3
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