…………………………………..

……….., dn. ……………...

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………..
(kod pocztowy)

………………………………….
(data i miejsce urodzenia)

………………………………….
(telefon kontaktowy)

STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
WNIOSEK
o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Proszę o zarejestrowanie sprzętu pływającego ………..…………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj sprzętu ponton/łódź, jego wymiary, ilość osób)

służącego do amatorskiego połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 Kodeksu
karnego), że jestem właścicielem ww. sprzętu pływającego i będę go używać do amatorskiego
połowu ryb z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach o żegludze
śródlądowej.
Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić tutejszy organ o sprzedaży, kradzieży lub
zniszczeniu wyżej wymienionego sprzętu pływającego.
………………………………..
(podpis)

Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod
adresem:https://spleczna.bip.zeto.eu/index.php?type=4&name=bt46&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu29
&value%5B1%5D=4 lub we właściwej rzeczowo komórce organizacyjnej Starostwa.
Potwierdzam, iż przekazano mi – w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie – klauzulę informacyjną, w tym
poinformowano mnie o przysługujących mi prawach na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
..................................................
(podpis)

Wyrażam zgodę Administratorowi Danych na przetwarzanie moich danych osobowych (których zakres
wykracza poza dane zbierane na podstawie przepisów prawa) zawartych we wniosku w celu realizacji
przedmiotowego wniosku zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.
...............................................
(podpis)

POUCZENIE
Sprzęt pływający służący do połowu ryb powinien być oznakowany 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.
Opłata za wydanie karty rejestracyjnej wynosi 17 zł. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta
w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna nr konta 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
z dopiskiem - za wydanie karty rejestracyjnej sprzętu pływającego.

Kartę rejestracyjną Nr LU-ŁEC …………………. otrzymałem
……………………………………………………..
(Data i podpis)

