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W sprawie:
Uzyskania karty wędkarskiej

1. Od czego zacząć?
Należy mieć ukończone 14 lat i złożyć wniosek zawierający załączniki:
- 1 aktualna fotografia
- oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
- dowód uiszczenia opłaty
- upoważnienie do odbioru dokumentu (w przypadku wyznaczenia innej osoby do odbioru
dokumentu)
2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Opłata od wydanej karty z chwilą złożenia wniosku - 10 zł.
Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
(Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
Zapłatę opłaty dokonuje się gotówką w kasie Powiatu Kluczborskiego lub bezgotówkowo na
konto Powiatu Kluczborskiego:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie o/Kluczbork
ul. Wolności
46-200 Kluczbork
nr rachunku 46 8876 0009 0036 4161 2000 0078
tytuł przelewu: opłata za wydanie karty wędkarskiej.
3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18 wew. 170, 171 lub
174, pokój nr 307, 308 e-mail: rolnictwo@powiatkluczborski.pl)
4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Na bieżąco
5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Kartę wędkarską odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika.
Na żądanie wnioskodawcy możliwe jest przesłanie dokumentu za pośrednictwem poczty na
wskazany adres.
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6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
§
§

art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 652),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.
z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późniejszymi zmianami).

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
Wydana karta uprawnia do amatorskiego połowu ryb. Należy przestrzegać warunki i obowiązki
jak dla amatorskiego połowu ryb wynikające z przepisów.
8. Co przysługuje wnioskodawcy?
Brak trybu odwoławczego
9. Wzór wniosku do pobrania:
W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój nr 307 lub 308, na stronie
internetowej powiatu kluczborskiego pod adresem: www.powiatkluczborski.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku pod adresem
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl.
DODATKOWE UWAGI:
W przypadku rozbieżności między miejscem zamieszkania (koniecznie powiat kluczborski)
i zameldowania należy przedstawić urzędowe potwierdzenie adresu miejscu zamieszkania np.:
z urzędu gminy o pobycie w deklarowanym okresie lub złożyć pisemne oświadczenie
wyjaśniające przyczynę rozbieżności.
Godziny urzędowania
Starostwa Powiatowego w Kluczborku:
Poniedziałek
godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek
godz. 7.00-15.00
Opracowała: Magdalena Godzwon

Zatwierdził: Mieczysław Czapliński
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