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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Środowiska i Rolnictwa 
 

SYMBOL 
ŚR 11 

WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH 

 
Podstawa prawna:  

- art. 7 ustawy z dnia 1 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb 

oraz warunków chowu, hodowli o połowu innych organizmów żyjących  w wodzie. 
 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców. 
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie bip.powiat.slupsk.pl. 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego        
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14  lub w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pokoju 316 na III piętrze 
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 

 
II.  WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej. 
2. Załączniki: 

- 1 fotografia, 
- oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu 

ryb, 
- dowód uiszczenia opłaty administracyjnej. 

3. Do wglądu: dowód osobisty. 
 

III. OPŁATY:  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie   
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli o połowu innych organizmów żyjących  w wodzie: 10 zł. 

            Opłatę administracyjną można uiścić: 
1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku:  

           -  gotówką lub kartą płatniczą w opłatomacie,  
       -  kartą płatniczą na stanowisku u pracownika załatwiającego sprawę; 
2) przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupsku: 45 1600 1462 1873 1864 1000 0001  

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; z dopiskiem: „Opłata z tytułu wydania karty wędkarskiej”. 
Dowód wpłaty należy dołączyć do danej sprawy. 

 
IV.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

               Niezwłocznie. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
              Nie dotyczy. 
 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać 
amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 
2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, 
posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa, oraz osoby uprawiające 
amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej 
zezwolenie  na połów w tych wodach. 

 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Środowiska i Rolnictwa (ŚR), pok. 316 (III piętro), tel. 59 84-18-534, 
e-mail: srodowisko@powiat.slupsk.pl 
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