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W sprawie:
Rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
i wydanie zaświadczenia

1. Od czego zacząć?
Należy złożyć wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego
połowu ryb i wydanie zaświadczenia.
Załączyć upoważnienie do odbioru dokumentu (w przypadku wyznaczenia innej osoby do
odbioru dokumentu).
2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Opłaty skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze zm.), ust. 21 cz. II załącznika do ustawy.
Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. Urzędu
Miejskiego w Kluczborku lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku:
Bank PeKaO S.A I Oddz./Kluczbork
ul. Grunwaldzka 13c
46-200 Kluczbork
nr rachunku 55124016621111000026559410
tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego
służącego do amatorskiego połowu ryb
3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18, wew. 170, 171 lub
174, rolnictwo@powiatkluczborski.pl).
4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Na bieżąco
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5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb odbiera się
osobiście lub przez pełnomocnika.
Na żądanie wnioskodawcy możliwe jest przesłanie dokumentu za pośrednictwem poczty na
wskazany adres.
6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
▪

art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 652 ze zm.)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
Po uzyskaniu zaświadczenia, należy oznakować sprzęt numerem rejestracyjnym, wskazanym
w dokumencie.
8. Co przysługuje wnioskodawcy?
Brak trybu odwoławczego
9. Wzór wniosku do pobrania:
W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój nr 307 lub 308, na stronie
internetowej powiatu kluczborskiego pod adresem: www.powiatkluczborski.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku pod adresem:
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl.
DODATKOWE UWAGI:
W przypadku przerejestrowania sprzętu pływającego na nowego właściciela należy
dostarczyć umowę kupna/sprzedaży oraz wydane sprzedającemu
zaświadczenie o rejestracji.
Jeśli kupujący i sprzedający zamieszkują w powiecie kluczborskim numer rejestracyjny
sprzętu się nie zmienia. W innym przypadku nadany zostanie nowy numer
rejestracyjny.

Godziny urzędowania
Starostwa Powiatowego w Kluczborku:
Poniedziałek
godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek
godz. 7.00-15.00
Opracowała: Magdalena Godzwon

Zatwierdził: Mieczysław Czapliński
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