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I. Nazwa sprawy:

WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta
parter, pok. nr 8
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko Elektroniczna skrzynka podawcza
tel.: 74 865–75–44, 
fax: 74 867–32–32 dostępna pod adresem:

www.epuap.gov.pl
Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Wniosek  o  wydanie  karty  wędkarskiej  dostępny  w  BOK  Starostwa
Powiatowego  w  Kłodzku,  na  stronie  BIP  Starostwa  lub  w  Kołach
Polskiego Związku Wędkarskiego.

Do wniosku należy dołączyć:
 zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony 
i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną;
 1 zdjęcie;
 potwierdzenie wniesienia opłaty publicznoprawnej za wydanie karty wędkarskiej
w wysokości 10 zł.

IV. Opłaty:

Opłata publicznoprawna za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł.

Opłatę można uiścić:
- w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1,
- lub przelewem na konto nr 93 1560 0013 2005 4225 7000 0007, z dopiskiem opłata
za wydanie karty wędkarskiej „imię i nazwisko”.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN  na konto nr 62 9588 0004
7100 1010 2000 0020  od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione  
są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


V. Termin załatwiania:

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 1 miesiąc. 

Do  wyżej  określonego  terminu  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Sposób załatwiania:

Wydanie karty wędkarskiej.

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Pokój 1.19
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka  Górecka –  stanowisko  ds.  ochrony  powietrza,  ochrony  środowiska,
gospodarki wodnej i rybackiej, tel. 74 865 75 74

IX. Podstawa prawna:

•  Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym,

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
żyjących w wodzie,

• Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej.

X. Tryb Odwoławczy:

Odmowa wydania karty wędkarskiej następuje w formie decyzji, od której stronie przysługuje
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem
Starosty Kłodzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

XI. Informacje dodatkowe:

• W przypadku braku kompletu wymaganych prawem dokumentów wnioskodawca
zostanie  wezwany do ich  uzupełnienia  i  złożenia  w terminie  co  najmniej  7  dni.
Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.



  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są: - cudzoziemcy czasowo
przebywający w Polsce, posiadający stosowne zezwolenie uprawniające do połowu
na danym terenie,  -  osoby poniżej  14  roku życia,  z  tym że mogą one uprawiać
amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Karta obowiązuje od dnia 07.06.2022r.
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