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KARTA  USŁUG 

 

ROŚ-5 Wydanie karty wędkarskiej. 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr S13, S14 

godziny pracy: 7:30 do 15:30, telefon: (56) 683 53 80 wew. 131, 141 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz 

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 ze zm. 

) 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

− wniosek o wydanie karty wędkarskiej 

− zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb 

− zdjęcie 1 szt. 

− dowód osobisty (do wglądu) 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

 

Wydanie karty wędkarskiej. 

OPŁATY 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1000) 

Opłaty: 10 zł 

Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim – punkt kasowy, 

ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń  

Nr konta bankowego: 30955100020105212620000002 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, 

dołączając zamieszczone formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające 

podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePuap) 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Biuro podawcze lub Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu Tysiąclecia 25  

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

niezwłocznie 



TRYB  ODWOŁAWCZY 

nie dotyczy 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej RiOŚ.5 

 

REJESTR ZMIAN 

03.09.2010 r. – zmiana numeru pokoju oraz konta bankowego 

10.02.2011 r. – aktualizacja podstawy prawnej 

01.04.2011 r. – zmiana numeru konta bankowego 

28.05.2011 r. – zmiana numeru pokoju oraz numeru telefonu wewnętrznego 

17.10.2011 r. – zmiana numeru telefonu wewnętrznego 

03.04.2012 r. – aktualizacja podstawy prawnej 

23.10.2013 r. – aktualizacja podstawy prawnej 

28.08.2015 r. - aktualizacja podstawy prawnej 

30.01.2017 r. – aktualizacja podstawy prawnej, nr pokoju, nr telefonu 

21.11.2018 r. aktualizacja danych 

30.01.2020 r. – aktualizacja danych  dotyczących podstawy prawnej oraz zmiana adresu e-mail 

 

 


