
 

 
Powiat 

Wysokomazowiecki 

KARTA INFORMACYJNA 

Wydawanie kart wędkarskich RR-3 

 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
ul. Ludowa 15A,  18-200 Wysokie Mazowieckie; tel.  (86)  275 2417, (86)  275 3153; 

www.wysokomazowiecki.pl, e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl. 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 

późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471  z późn. zm.), 

3. 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 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z 

późn. zm.), 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej, Formularz wniosku do pobrania * w formacie 

2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną 

komisją egzaminacyjną wymienioną w Uwagach w pkt 2.,  

3. Aktualna fotografia legitymacyjna, 

4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej,  

5. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w 

przypadku osób poniżej 18 roku życia), 

Uwaga:  W przypadku składania innych wniosków (o wydanie wtórnika karty wędkarskiej lub wymianę karty 

wędkarskiej) – wymagane są załączniki zgodnie z wzorami tych wniosków. 

III. OPŁATY 

10,00 zł (nie jest to opłata skarbowa) - wnoszona wyłącznie na konto bankowe Starostwa Powiatowego w 

Wysokiem Mazowieckiem nr: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010. 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Do 1 miesiąca, 

2. W przypadku złożenia kompletnego wniosku - do 7 dni. 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska, pokój nr 36, telefon: (086) 275 24 17, w. 32. 

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem , ul. Ludowa 15a, Kancelaria Ogólna (poniedziałek  8
00 

– 16 
00

, 

wtorek - piątek 7 
30 

– 15 
30

). Odbiór karty wędkarskiej: Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska, pokój 

nr 36 - osobiście, za okazaniem dokumentu tożsamości, przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem 

dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu, za pośrednictwem 

poczty. 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Starosty Wysokomazowieckiego. 

VIII. UWAGI 

1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, 

2. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską dla osób ubiegających 

się o jej wydanie przez Starostę Wysokomazowieckiego jest Polski Związek Wędkarski  w Warszawie, którego 

Okręg Mazowiecki wyznaczył 4 komisji egzaminacyjne działające przy kołach: Nr 42 w Czyżewie, Nr 81 w 

Szepietowie, nr 86 w Wysokiem Mazowieckiem i nr 87 w Ciechanowcu. Adresy komisji egzaminacyjnych oraz 

terminy egzaminów  do pobrania * w formacie 

3. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. 


