Wydawanie kart wędkarskich.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb
przed uprawnioną komisją egzaminacyjną. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione
osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
3. Aktualna fotografia legitymacyjna.
4. Dowód osobisty, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia legitymacja szkolna do wglądu
5. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.
6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do załatwienia spraw związanych z
wydaniem karty wędkarskiej lub do jej odbioru, składany w przypadku załatwienia tych
czynności przez pełnomocnika.
7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu ).
Opłaty:
1. za wydanie karty wędkarskiej opłatę w kwocie 10,00 zł (nie jest to opłata skarbowa)–
należy uiścić na konto nr 29 1020 3235 0000 5102 0007 4260 lub w kasie Starostwa
powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr11, parter (kasa czynna:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 800-1500, wtorek w godz. 800-1530, piątek w godz.8001430 ),
2. za złożenie pełnomocnictwa opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł - należy uiścić w kasie
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 pok. nr 12 ( parter), kasa
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1400, lub na konto nr 25 1020 3235 0000
5402 0007 3700.
Miejsce złożenia i odbioru:
Złożenie wniosku:
- sekretariat Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 czynny:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz.7301500 ),
- pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, 23-300
Janów Lubelski,
Wydanie oraz odbiór karty:


w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wiejska 3, II piętro
pok. 35, tel. 15 8725486:

- osobiście, za okazaniem dowodu osobistego (w przypadku osób poniżej 18 roku życia
legitymacji szkolnej)
- przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego i złożeniem pełnomocnictwa do
odbioru dokumentu


za pośrednictwem poczty.

Termin odbioru karty wędkarskiej:
W miarę możliwości od ręki, w przypadku osobistego złożenia kompletnego wniosku wraz z
załącznikami (w tym zaświadczenia o złożeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną) oraz
osobistego odbioru karty,
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej stronie przysługuje odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Starosty
Janowskiego.
Uwagi:
1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
zainteresowanej osoby.
2. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr
189, poz. 1471, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
( Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
Informacje:
Szczegółowe informacje, można uzyskać w pokoju nr 35 (ul. Wiejska 3, II piętro) lub
telefonicznie, nr tel. (15) 8725486, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w
godz. 730-1600, piątek w godz.730-1500 ),.
Załączniki do pobrania:
Druk: OS.VI.1

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

Janów Lubelski, dnia ..............................

( imię i nazwisko )

...............................................................
( adres – ulica nr domu / mieszkania )
...........................................................................
( adres – kod pocztowy, poczta )
..........................................................
( data i miejsce urodzenia )

Starosta Janowski

Zwracam się z prośbą o wydanie karty wędkarskiej uprawniającej do
amatorskiego połowu ryb.

-

Do niniejszego podania dołączam:
zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją
powołaną przez organizację amatorskiego połowu ryb*
nieaktualną kartę wędkarską *
dowód uiszczenia należnej opłaty za kartę wędkarską w wysokości 10,00 zł ( słownie
złotych: dziesięć i 00/100 );

-

dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,0zł ( słownie złotych: siedemnaście i 00/100)
wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa;

-

aktualną fotografię (legitymacyjną);
...........................................................................
( podpis wnioskodawcy )

* - niepotrzebne skreślić

Druk: OS.VI.1

