KARTA OPISU SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
tel. 0 67 281 27 21
fax. 0 67 281 27 11
www.powiat-chodzieski.pl
e-mail:starostwo@pro.onet.pl
STAROSTWO POWIATOWE
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ 7.00 DO GODZ 15.00
SPRAWĘ PROWADZI:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
BUDYNEK „C” przy ul. WIOSNY LUDÓW 14A - PIĘTRO I, POK. 3, TEL 67/28-11-642
NAZWA SPRAWY: Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. z 2015 roku, Nr 652, poz. 1471 ze
zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze
zm.)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb następuje na wniosek osoby
posiadacza, który zawiera następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres,
- dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, długość
i szerokość.
III. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Budynek „C” przy ul. Wiosny Ludów nr 14A – piętro I, pokój nr 3
IV. OPŁATY :
Brak
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza
tego sprzętu.
Wydanie pouczenia zawierającego:
1) datę wpisu do rejestru,
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i adres posiadacza sprzętu,
3) nadany dla sprzętu pływającego numer rejestracyjny oraz sposób jego oznakowania,
3) dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj i
długość.
VI. ODBIÓR INFORMACJI:
Osobiście.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W dniu złożenia wniosku.
www.powiat-chodzieski.pl

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
IX. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:
Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", 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.

www.powiat-chodzieski.pl

