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Augustów, dnia …………………….. 

………………………………………………… 
                          (imię i nazwisko posiadacza sprzętu) 

………………………………………………… 
                                      (adres zamieszkania) 

 

       STAROSTA AUGUSTOWSKI 
 ul. 3 Maja 29 

 16-300 Augustów 

WNIOSEK 

    o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 

    o zarejestrowanie sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa 
 

1. Wnoszę o zarejestrowanie sprzętu pływającego posiadającego następujące dane techniczne: 

- rodzaj sprzętu pływającego (np. łódź, ponton, ew. nazwa)……………………………………………… 

- typ lub z jakiego materiału wykonany………………………………………………………………… 

- wymiary (m) 

………  / ………. / ……… 
długość/  szerokość/  wysokość boczna 

- rodzaj napędu 

 z silnikiem zaburtowym o mocy do 20 kW/ do 27KM 

 z silnikiem wbudowanym o mocy …… kW/KM 

 bez silnika (napęd wiosłowy) 

- inne …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Proszę o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru ww. sprzętu.  

W załączeniu dowód wniesienia opłaty skarbowej 17 zł za wydanie zaświadczenia 

                                                                                  

 

UWAGI 

 

1. Rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb dokonuje Starosta właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu; dla mieszkańców Powiatu 

Augustowskiego - Starosta Augustowski. 

2. 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/DO 27 KM. 

3. Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego powinien odbywać się 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych 

w przepisach o żegludze śródlądowej. 

OPŁATA SKARBOWA 

 

Opłatę skarbową w wysokości 17zł tytułem: opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 

sprzętu pływającego do połowu ryb można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie 

lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą główną przy ul. 3 Maja 29, 

16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: 

iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku w przepisach prawa polegającego 

na rejestracji sprzętu do amatorskiego połowu ryb. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz § 18 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 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, Poczta 

Polska S.A. w zakresie adresu, osoby lub podmioty uprawnione do niszczenia dokumentacji na podstawie zgody 

archiwum państwowego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji oraz audytorzy ISO 9001, jeżeli 

Pani/Pana akta zostaną wybrane do sprawdzenia.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i 

Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie – jest to zazwyczaj miesiąc i dalej, licząc od 1 stycznia 

następnego roku kalendarzowego, przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią B5 – przez 5 lat. Po tym okresie akta sprawy poddane są procedurze 

ekspertyzy Archiwum Państwowego. Jeśli okres przechowywania nie zostanie wydłużony, dokumenty zostaną 

poddane procesowi brakowania (niszczenia), co zazwyczaj trwa około 6 miesięcy.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje bez Pani/Pana zgody i wiedzy, danych osobowych odbiorcom w państwach 

trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 

                                                                                 

 

              …………………………………………………. 
                                                                                                         (podpis posiadacza sprzętu/pełnomocnika/osoby upoważnionej) 

 

 
Zarejestrowano pod numerem PD – AUG - _____ - A dnia  _______________ 

i wydano/nie wydano zaświadczenie o wpisie do rejestru sprzętu pływającego pod pozycją _____________ 

 

                                                                                   

        Pokwitowanie odbioru: 

                                                                                  .…………………………………………………. 
                                                                                                              (podpis posiadacza sprzętu/pełnomocnika/osoby upoważnionej) 

 

 


