
PŁOCK, dnia  .........................
....................................................................
(imię i nazwisko posiadacza sprzętu)

....................................................................
(miejsce zamieszkania i adres posiadacza sprzętu)

.........................................................
(seria i nr dokumentu tożsamości lub numer karty wędkarskiej)

.........................................................
(numer telefonu)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

W N I O S E K
o dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

o dokonanie rejestracji sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa

1. rodzaj sprzętu pływającego (łódź, ponton, itp.)…………………………………………………………………………………………………

2. typ lub główny materiał konstrukcji ……………………………………………………………………………………………………………………

3. wymiary sprzętu pływającego: długość ……………m, szerokość ……………m, wysokość boczna ………………… m

4. rodzaj napędu:

wiosłowy

mechaniczny (silnik doczepny/wbudowany, elektryczny, spalinowy, itp.) – określić jaki:

           …………………………………………………………………………………………………moc silnika: ………………. kW

inny napęd – określić jaki:………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż jestem posiadaczem ww. sprzętu pływającego.

Zgłoszony do rejestracji sprzęt pływający znajduje się w należytym stanie technicznym.

Jednocześnie proszę o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania sprzętu - w
celu okazywania go właściwym organom kontrolującym.
Opłata skarbowa za wydanie decyzji –  17,00 zł płatna przy składaniu wniosku – gotówką w kasie Urzędu
Miasta Płock lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka nr  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Opłata skarbowa – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2019.1000) o opłacie skarbowej. 

...........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Pouczenie:
1. 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.
2. Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego

sprzętu – zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
3. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji – zgodnie z art. 20 ust. 2

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
4. Kto nie dopełnia obowiązku rejestracji i  oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb podlega karze

ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł – zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

5. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych
przepisów,  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 – zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie
połowu ryb oraz warunków, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb -  
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym i rozporządzeniem 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; 
4.   odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa; 
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych jest obowiązkowe - zgodnie z Rozporządzeniem 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.
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