
* właściwe zaznaczyć 

** niepotrzebne skreślić 

*** "A" (sprzęt pływający  do amatorskiego połowu ryb), "R" (sprzęt pływający  uprawnionych do rybactwa) 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

Legnica, dnia ...................... 

.................................................................. 
( imię i nazwisko posiadacza sprzętu ) 

……………………………….………………………..…… 
(kod pocztowy, adres zamieszkania ) 

……………………………………………………………… 
( nr dowodu osobistego i organ wydający, telefon )  

STAROSTA LEGNICKI 

Pl. Słowiański 1 

59-220 Legnica 

WNIOSEK 

□ o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (A)* 

□ o zarejestrowanie sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa (R)* 

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

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

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

- długość ...................... mb, szerokość .................... mb 

- inne dane ………………………………………………………………………………. 

- z silnikiem*:  

□ doczepnym o mocy do 20 kW 

□ wbudowanym o mocy ........... kW 

□ bez silnika (napęd wiosłowy)  

 
Stwierdzam, że sprzęt pływający, który rejestruję stanowi moją własność. 
 

.....................................................  
( podpis wnioskodawcy / pełnomocnika-osoby upoważnionej** ) 
 

2. Proszę o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru ww. sprzętu. Załączam dowód wniesienia opłaty skarbowej 17 zł nr 
………………… z dnia ………….............. 
 

....................................................... 
( podpis wnioskodawcy / pełnomocnika-osoby upoważnionej** ) 

====================================================================================== 
Poświadczam zgodność z okazanym dokumentem tożsamości następujących danych osobowych wnioskodawcy: 
imię, nazwisko oraz numer i organ wydający dokumentu tożsamości.     

…….............................................. 
( data, podpis i pieczęć pracownika przyjmującego wniosek ) 

 
Zarejestrowano pod numerem DS-LEG-_________- ____*** dnia ____________ 
 
i wydano / nie wydano** zaświadczenie o wpisie do rejestru dnia ____________  
 

 
Pokwitowanie odbioru zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego 
(data i podpis wnioskodawcy / pełnomocnika - osoby upoważnionej**): 
 

……………………………………………. 
(data i podpis wnioskodawcy / pełnomocnika - osoby upoważnionej**) 



UWAGI: 
 

1. Rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby 
posiadacza tego sprzętu;  
 
2. Starosta dokonuje rejestracji sprzętu pływającego używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie 
długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW (ok. 27 KM). 
 

OPŁATA SKARBOWA: 
 

Opłatę skarbową 17 zł tytułem: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego 
do połowu ryb można wnieść: 
 
− w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy III piętro pok. 344 
 
lub 
 
− na rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A. 

Odbiorca: Powiat Legnicki 
 Pl. Słowiański 1 
 59-220 Legnica 
 konto nr: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 

 
POUCZENIE 

 

Sprzęt pływający służący do połowu ryb 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. 


