Racibórz, dnia…………………………….....
..........................................................................
(nazwisko i imię)
.......................................................................

DANE OSOBOWE WNIOSKUJĄCEGO
Nazwisko :........................................................................................................................................
Imiona:..............................................................................................................................................

........................................................................
(adres zamieszkania)

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................................................

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Referat Promocji i Rozwoju Powiatu
Plac Stefana Okrzei 4
47- 400 Racibórz

Adres zamieszkania : .......................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania)

WNIOSEK
Na podstawie art. 20. ust. 2 – 3b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.) oraz § 1 7 i § 1 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz.1559 z późn. zm.) w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Typ, rodzaj i długość jednostki pływającej: ……………………………….................
……………………………………………………………………………………………………..…

zwracam się z wnioskiem o rejestrację sprzętu pływającego
służącego do amatorskiego połowu ryb
ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie o sposobie wejścia w posiadanie sprzętu pływającego*
2. Rachunek lub umowa kupna*
3. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o rejestracji sprzętu pływackiego służącego do
amatorskiego połowu ryb – 17 zł
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym
jest Starosta Raciborski, mający siedzibę w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 w celu
zarejestrowania sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
Znana mi jest treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych klientów Starostwa
Powiatowego w Raciborzu dotycząca moich praw wynikających z "Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

…………………………………………...
(podpis)

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu
i bezpieczeństwo osób znajdujących się na nim oraz, że znam zasady wędkarstwa
ze sprzętu pływającego.

...........................................................
(podpis)

DECYZJĄ STAROSTY NR ........................................................ z dnia …......................

Nadano NR REJESTRACYJNY : ……………………………………………………………....

