
 

 

a) Nazwa usługi  
 

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJ ĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO 
AMATROSKIEGO POŁOWU RYB 

 
b) Symbol 

6173 – Rejestracja sprzętu pływackiego służącego do połowu ryb 
c) Wydział 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
d) Komórka 
e) Opis sprawy 

Wpis do rejestru, nadanie kolejnego numeru, wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru. 
f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek (obywatele). 
g) Wymagane dokumenty 

− Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. 
Dodatkowo:  

− dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za rejestrację sprzętu 
pływającego służącego do połowu ryb. 

h) Miejsce składania pism 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa II piętro, pok. 38 

i) Termin i sposób załatwienia 
Wpis do rejestru, nadanie kolejnego numeru, wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru w 
terminie nie przekraczającym 5 dni od skompletowania wniosku (w miarę możliwości z 
chwilą złożenia wniosku). 

j)  Opłaty 
Opłata za wydanie karty 17,00 zł na konto Gminy Żnin. 
Tytułem:  Rejestracja sprzętu pływającego 
 

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE 
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

k) Podstawa prawna 

− art. 20 ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie 
śródlądowym, 

  Starostwo Powiatowe  w Żninie 
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 

tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 
bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 

 

 
KARTA 
USŁUGI 
Nr OŚ. 

0143.6.2018 



 

− § 17 i 18 rozporządzenia 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, 

− rozporządzenie nr 33/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.03.1999 
roku w sprawie trzyliterowego oznaczenia powiatów w celu rejestracji sprzętu 
pływającego służącego do połowu ryb. 

l) Tryb odwoławczy 
brak 

m) Inne informacje 
II piętro, pokój nr 37, 38, 39 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 
tel. 52 30 311 00 wew. 45,  
e-mail: srodowisko@znin.pl 
Karol Królikowski – inspektor, 
tel. 52 30 311 00 wew. 44,  
e-mail: k.krolikowski@znin.pl 

 

Wnioski i formularze: 

1. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego do połowu ryb.  


