								Przemyśl, dnia…………………….
……………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa posiadacza sprzętu

PRZEMYŚL,……………………………………………..
Miejsce zamieszkania/siedziby i adres posiadacza sprzętu

……………………………………………………...…….
Pesel (informacja nieobowiązkowa)

…………………………………………………………….
Telefon (informacja nieobowiązkowa)
Urząd Miasta Przemyśla
Rynek 1

WNIOSEK
o dokonanie zmian w rejestrze sprzętu pływającego
 służącego do amatorskiego połowu ryb/ posiadanego przez uprawnionego do rybactwa 
(właściwe podkreślić)

Numer rejestracyjny sprzętu pływającego nadany przez Prezydenta Miasta Przemyśla:
 ………………………………………………………………………………………………..
Dane podlegające zmianom:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację:
1.
Rodzaj sprzętu pływającego (łódź, ponton itp.) *
…………………………………
2.
Budowa
…………………………………
3.
Wyporność
…………………………………
4.
Wymiary (długość*, szerokość) 
…………………………………
5.
Napęd (wiosłowy, mechaniczny, elektryczny, spalinowy, itp.)
…………………………………
6.
Ładowność (ilość osób)
…………………………………
* informacje obowiązkowe 

									……………………………
										(data, podpis)
__________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że sprzęt podlegający rejestracji (wymieniony powyżej) stanowi moją własność.

									…………………………….
										(data, podpis)
UWAGA!
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.
POUCZENIE
Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania
 i rejestracji (art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168).
	Kto dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4 oraz dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6 – podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 27a ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168).
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. (§ 17 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 żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003).
	Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej (art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym).


