URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-XVII

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
Podstawa prawna: art. 20 ust. 2-4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1476 ze zm.), § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada
2001 r. w sprawie połowu ryby oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w
wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego na wodach śródlądowych – (COM-RP-9)
2. Załączniki:
- w przypadku osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie
REGON.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- dokument potwierdzający uprawnienia do rybactwa – w przypadku rejestracji sprzętu
posiadanego przez uprawnionego do rybactwa.
II.

OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na
konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty) można dokonać w terminalach płatniczych na sali
obsługi interesantów (pok. 3).
III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W dniu złożenia wniosku.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 4,
tel.: 59 84 88 378, (59) 84 88 374, (59) 84 88 423,
e-mail: com@um.slupsk.pl, pojazdy@um.slupsk.pl
V.

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje.
VI.

UWAGI:

1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb na wodach śródlądowych podlega obowiązkowi
oznakowania i rejestracji.
2. Sprzęt pływający wykorzystywany 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.
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