Wnioski składane do RZGW Szczecin przez przvszłvch oferentów o wydanie
zaświadczenia.
W związku z §7 list. 6 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego - do ofert należy
dołączyć zaświadczenie organu administracji publicznej, wykonującego uprawnienia właściciela wody
w zakresie rybactwa śródlądowego, o:
a) terminowym uiszczaniu przez oferenta opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz
należności z tytułu umowy dotyczącej wykonywania rybactwa śródlądowego,
b) należytym wywiązywaniu sit; przez oferenta z obowiązku ponoszejiia nakładów rzeczowo finansowych
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie;
W związku z powyższym przyszły oferent powinien zwrócić się do Dyrektora RZGW Szczecin (ul.
Tama Pomorzanska 13A. 70-030 Szczecin) z wnioskiem o uzyskanie takiego zaświadczenia
Do wniosku należy dołączyć:
• aktualny odpis z KRS-u (nie dotyczy to osób fizycznych oraz innych podmiotów nie
zobowiązanych do wpisu u KRS) - na podstawie art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98. poz. 1071) w związku z art. 38
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16. poz. 93 z póżn. zm) wykazujący umocowanie osoby podpisującej wniosek;
• oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225. poz. 1635. z póżn. zm.) wydanie
zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej. Należna oplata skarbowa za wydanie
zaświadczenia wynosi 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie
Urzędu Miasta Szczecin albo bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu
(Dz. U. 2006 Nr 246. poz. 1S04) oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy złożyć do
akt sprawy w RZGW Szczecin Jednocześnie informuję, iż na Państwa żądanie, zgodnie z § 3
ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia dowód zapłaty może zostać zwrócony po uprzednim
dokonaniu przez urzędnika RZGW na jego odwrocie stosownej adnotacji. Jeżeli należna
oplata skarbowa nie zostanie uiszczona, przedmiotowy wniosek zostanie zwrócony.
Dodatkowo zwraca się uwagę, że podmiot składający ofertę w danym konkursie na użytkowanie
obwodu rybackiego, jest zobowiązany załączyć zaświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 5
rozporządzenia - od wszystkich tych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, na
których obszarze właściwości terytorialnej był uprawnionym do rybactwa przez okres ostatnich 3 lat
(albo krótszym) przed dniem wywieszenia ogłoszenia o tym konkursie (a nie tylko od dyrektora rzgw,
który ogłosił i prowadzi ten konkurs). Powyższe uzasadnia się koniecznością wzięcia pod uwagę
całokształtu prowadzonej gospodarki rybackiej przez oferenta.
Spełnienie wymogu złożenia wskazanego zaświadczenia może nastąpić zatem przez dołączenie do
oferty:
– zaświadczeń wszystkich dyrektorów RZGW lub
– zaświadczeń dyrektorów RZGW tych regionów wodnych, na obszarze których oferent użytkuje
obwody rybackie lub z którymi ma lub miał (w okresie 3 lat od dnia ogłoszenia o konkursie ofert)
zawarte umowy dotyczące wykonywania rybactwa śródlądowego, z równoczesnym złożeniem
oświadczenia, iż na terenie pozostałych regionów wodnych nie użytkował i nie użytkuje obwodów
rybackich oraz nie wykonywał i nie wykonuje rybactwa śródlądowego na podstawie zawartych
umów.

