
ZMIANA 04 

  

KARTA USŁUGI: SAB.II.-08 
 
                   
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 
 

 
Nazwa usługi Wydawanie/wymiana kart wędkarskich 
Komórka właściwa do 
załatwienia sprawy 

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa  
Oddział Środowiska i Rolnictwa 

Adres, telefon/fax 
e-mail 

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, piętro II, pokój nr 301 
tel. (046) 814 38 71, fax (046) 814 46 31, 
e-mail: os@powiatrawski.pl 

Osoby 
odpowiedzialne  Justyna Sypuła 

Podstawa prawna Art. 7 ust. 5  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym  

Wymagane 
dokumenty 

− wniosek; 
− zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską lub aktualną 

kartę wędkarską; 
− podpisane aktualne zdjęcie; 

Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/wniosku  

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii Starostwa  
w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1, pokój nr 1 lub pocztą na adres 
Starostwa. 

Formularze do 
pobrania 

Wniosek do pobrania: 
− w Oddziale Środowiska i Rolnictwa – budynek Starostwa przy 

ul. Kościuszki 5, II piętro, pokój nr 301;  
− na stronie internetowej: http://www.bip.powiatrawski.pl/323,jak-

zalatwic-sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-i-formularze.html  
− https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-

uslugi/wydawanie-kart-wedkarskich/i3g39v5qbi 
 

Opłaty 

Opłata 10 zł za wydanie karty wędkarskiej. 
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo 
prokury –   17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony od opłaty skarbowej). 
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub w kasie Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka, ewentualnie przelewem na konto Urzędu Miasta w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 

Forma załatwienia 
sprawy Wydanie karty wędkarskiej. 

Termin załatwienia 
sprawy Niezwłocznie, do 7 dni. 

Tryb odwoławczy Nie ma 
Informacje 
dodatkowe Kartę wędkarską należy odebrać osobiście. 

Informacja RODO 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Rawski.  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO” 
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