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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 

 

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO 

AMATORSKIEGO POŁOWU RYB LUB WYREJESTROWANIE W/W SPRZĘTU 

2. Cel usługi 

Usługa umożliwia rejestrację sprzętu pływającego służącego do 
amatorskiego połowu ryb. 
 
Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby 
pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) 
na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. 
Na potwierdzenie zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne 
zaświadczenie. 
 
Właścicielowi wydawane jest zaświadczenie o rejestracji sprzętu 
pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Nadany numer 
rejestracyjny należy w sposób trwały i widoczny oznakować sprzęt 
pływający 

3. Kogo dotyczy  

 
Osoby fizyczne 
 

4. Miejsce składania 
dokumentów 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec; pokój 
nr 219 (II piętro), Tel. 17 78 00 459 

5. Miejsce załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec; pokój 
nr 219 (II piętro), Tel. 17 78 00 459 

6. Sposób załatwienia 
sprawy 

 

Karta rejestracyjna - zaświadczenie o rejestracji sprzętu 
pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. 

 

7. Wymagane dokumenty 

 
I. Do zarejestrowania: 

1. wniosek  o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do 
amatorskiego połowu ryb zawierający: 

 imię i nazwisko, pesel, adres lub nazwę i adres 
posiadacza sprzętu, 

 dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające 
jego identyfikacje w tym jego rodzaj i długość i 
szerokość. 

2. Dowód opłaty skarbowej.  
3. Do wglądu dokument tożsamości. 

 
II. Do wyrejestrowania: 

1. wniosek o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do 
połowu ryb zawierający dane osobowe oraz nr zaświadczenia 
o rejestracji w/w sprzętu, 

2. zaświadczenie o rejestracji w/w sprzętu. 
3. Do wglądu dokument tożsamości.  

 
III. Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - gdy 

złożony wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w 

http://www.powiat-mielecki.pl/
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przepisach prawa organ wzywa do usunięcia braków w terminie siedmiu 
dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

8. Opłaty 

 
1. Zarejestrowanie: 

 
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 
wynosi 17 zł. - płatna z chwilą złożenia wniosku z dopiskiem jakiej 

sprawy dotyczy 
 

2. Wyrejestrowanie - bez opłat. 
 
Uwaga: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku 

o dokonanie czynności urzędowej - zgodnie z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej. 
 
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Mielca np. na poczcie, przelewem bankowym, przelewem 
internetowym, lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta 
Mielca, ul. Żeromskiego 26, 39 – 300 Mielec lub we wpłatomacie Starostwa 
Powiatowego w Mielcu.  
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku lub 
pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy. 

 
NUMER KONTA 

Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681 
 

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -  
17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej) 

 

9. Czas / termin 
załatwienia sprawy 

 
Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie lub zgodnie z Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego. 

10. Tryb odwoławczy 

 
Od decyzji odmawiającej zarejestrowania w/w sprzętu przysługuje Stronie 
odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. 
Barbary 12, 39 – 400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Powiatu 
Mieleckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i 
2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 
 

11. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z 
2018r. poz. 1476 ze zm.) - art. 20 ust 3. 

2. Rozporządzenie 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 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2003 z 
późn. zm.). - § 17 i 18  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018. Poz. 2096) - art. 35, 77, 104, 106 § 
1 i 2, 107. 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 

 

 


