
Gryfino, dnia ........................................ 
 

.....................................................    
     (imię i nazwisko lub nazwa osoby  prawnej) 
..................................................... 
      
..................................................... 
                                (adres) 
..................................................... 
           (telefon kontaktowy - dobrowolnie) 

        Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
        Wydział Ochrony Środowiska 
             Rolnictwa i Leśnictwa 

 
Znak sprawy: OŚ.6173. … . 20… . …  

 
WNIOSEK 

o dokonanie rejestracji sprzętu pływającego 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym                 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenie 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. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.), wnoszę                           
o wpisanie do rejestru prowadzonego przez Starostę Gryfińskiego opisanego niżej sprzętu pływającego, 
stanowiącego moją własność. 
 

1) Rodzaj sprzętu pływającego .................................................................................- amatorski połów ryb 

2) Główne wymiary w metrach1: 

a) największa długość: …................................... m 

b) największa szerokość: ........................................ m 

3) Materiał, z którego zbudowano sprzęt pływający: 

 drewno,  tworzywo sztuczne,  guma,  plastyk,  metal,  inne.................................................. 
 

4) Rodzaj napędu:  

      wiosła,  silnik o napędzie mechanicznym do 20 kW2
 

 

5) Rok budowy sprzętu pływającego ........................................................................................................ 

6) Port macierzysty (miejsce stałego postoju) ............................................................................................ 

7) Wnoszę o wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego: Tak / Nie  
 

               Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
         ........................................................ 
         (Podpis właściciela/wnioskodawcy) 
      

 
Niniejszym stwierdza się, iż w dniu ………………………… Starosta Gryfiński zarejestrował ww. sprzęt  
 
pływający pod numerem:   ZP – GFN - .................. - A  
 
    
...................................................                                                             
 Pokwitowanie odbioru      Gryfino, dnia ……..………………. 
                                                 
1 Starosta prowadzi rejestrację sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2. 
2 Starosta prowadzi rejestrację sprzętu pływającego o napędzie mechanicznym o mocy silnika do 20 kW (27,2 KM). 



   
Klauzula informacyjna. 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający                           
z odrębnych przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może 
uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 
przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej. 
                                                                                       
 
 
………….............................................................................. 
    (potwierdzenie zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej) 
 
 
 


