…..……..………………..dnia……………………
(miejscowość)

….………………………
….………………………
(nazwa i adres armatora)

Telefon kontaktowy: …………………

Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Wniosek
o przeprowadzenie inspekcji technicznej
1.

Nazwa statku

2. Rodzaj statku

3. Nazwa i adres armatora
4. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny

5. Port macierzysty statku

6. Rok budowy statku

7. Nazwa i adres stoczni

8. Numer, data wydania i organ wydający dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku
9. Numer, data wydania i organ wydający świadectwo pomiarowe statku
10. Statek posiada instalację gazu płynnego:
TAK/NIE*)

11. Jednolity europejski numer
identyfikacyjny statku**)

12. Rejon pływania, którym statek będzie uprawiał żeglugę*** )
*) Niepotrzebne skreślić.
**) Jeżeli został nadany.
***) Określony w załączniku I do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla
statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12. 2006 r, str 1, z późn. zm.)

Lp.

*)

Cel inspekcji

1

Wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

2

Przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

3

Inne…………………………………….

Wykaz dokumentów/kopii dokumentów dołączonych do wniosku:
-……………………………
-…………………………....

………………………………………….
(podpis składającego wniosek)
*)

zaznaczyć odpowiednie

Wypełnia organ inspekcyjny:
Lp.
1

Zakres inspekcji technicznej statku
budowa:
a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności,
b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa

2

prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta, oraz
znaki i podziałki zanurzenia
właściwości manewrowe
urządzenia sterowe
sterówka
budowa maszyn
urządzenia elektryczne
spełnianie wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza
lub ochrony przed hałasem
wyposażenie
spełnianie wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu
pracy
pomieszczenia dla załogi
urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem
instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

tak*)

nie*)

..…………………………………....
(podpis organu inspekcyjnego)
__________
*) Zaznaczyć odpowiednie.

Powyższe dane będą przetwarzane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1
w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017, poz. 2128
t.j.) i Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2018, poz. 1694) . Każda osoba posiada
prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzaniu danych może zostać wniesiony w sposób elektroniczny na adres
iod@wroc.uzs.gov.pl lub listownie na adres siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Każdemu przysługuje ponadto
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania dokumentów. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na
stronie www.wroc.uzs.gov.pl w zakładce Inspektor Ochrony Danych.

