
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ulegnie modyfikacji w przypadku zmiany projektu 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych 

warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych z których 

prowadzone są połowy rekreacyjne, na skutek trwających uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji 

i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Docelowy wniosek zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze, na stronie internetowej BIP 

MGMiŻŚ. 

 

*- niepotrzebne skreślić  

WZÓR 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów 

komercyjnych z których prowadzone są połowy rekreacyjne 

data wpływu  ................................ 

........................................ 
(miejscowość i data) 

1. Nazwa i adres przedsiębiorcy: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3. Dane pełnomocnika przedsiębiorcy oraz treść pełnomocnictwa (w załączeniu), jeżeli zostało 

udzielone: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON przedsiębiorcy: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5. Numer przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli został nadany, albo informację 

o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

6. Opis podjętego przez przedsiębiorcę działania w ramach wycofania jachtu komercyjnego z aktualnie 

wykonywanej działalności potwierdzony odpowiednimi dowodami, tj. raportami połowowymi oraz 

pozwoleniami na połowy rekreacyjne (złożonych lub wydanych w terminach wskazanych  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych 

warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych z których 

prowadzone są połowy rekreacyjne i potwierdzonych przez Głównego Inspektora Rybołówstwa 

Morskiego): 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

a) w przypadku złomowania – należy załączyć również zaświadczenie o przyjęciu do złomowania* 

b) w przypadku przekazania – należy załączyć również oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu, 

na podstawie którego dokonano przekazania* 



*- niepotrzebne skreślić 

c) w przypadku przystosowania do wykonywania innej działalności – należy załączyć również złożone 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie przedsiębiorcy o 

zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie 

morskim oraz wniosek złożony do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o uchylenie 

pozwolenia na wykonywanie połowów rekreacyjnych* 

7. Kwota wnioskowanego wsparcia finansowego: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

8. Numer rachunku bankowego na który ma zostać udzielone wsparcie: 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

9. Informacja o załącznikach dołączonych do wniosku 

………………………………....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

        Podpis Wnioskodawcy 


