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Nazwa sprawy Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. 

Podstawa prawna 

Art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2168). 
Rozporządzenie 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 ( t.j. Dz. U. z 2018 r,  poz. 2003 z późn.zm.) 
 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. 
http://bip.powiat.elk.pl/cms/6288/formularze_do_pobrania 

2. Dowód osobisty. 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

Opłaty brak 
 

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 
pełnomocnika względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ełku 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku,  
ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 375 ( II pietro)  
Tel.  (87) 615 65 54 
 

Sprawę załatwia i udziela 
szczegółowych wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro),  tel. (87) 615 65 54 
e – mail: katarzyna.ryk@powiat.elk.pl 
 

Godziny urzędowania Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia sprawy 

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) 

− organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 
zwłoki, 

Wydanie dowodu rejestracyjnego łodzi  załatwiane jest do 7 dni, według możliwości 
bez zbędnej zwłoki 
 

Sposób załatwienia sprawy 
Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania dowodu rejestracyjnego łodzi. 
 

Tryb odwoławczy Nie występuje. 

Informacje dodatkowe 

1. Rejestracja sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje 
starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego 
sprzętu. 

2. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno 
zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia 
województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, 
czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi 
wpisu do rejestru oraz litery „R”- oznaczającej uprawnionego do rybactwa 
albo „A”- oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu 
ryb. W przypadku powiatu ełckiego jest to  WM- EŁC-.........-A 



3. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe oznaczenie 
powiatu. 

4. Uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia 
rybackie i urządzenia połowowe w sposób umożliwiający ustalenie 
właściciela. 

5. Zabrania się osobom nieuprawnionym podejmowania z wody narzędzi 
rybackich i urządzeń połowowych. 

6. Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, 
określonych w przepisach o żegludze śródlądowej. 

7.  Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej „ sprzętem 
pływającym”, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na 
podstawie odrębnych przepisów, 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. 

 


