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Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

tel. + 48 95 74 72 021, fax: + 48 95 74 73 153 

osr@powiatmysliborski.pl, www.powiatmysliborski.pl  
 

 

…………….…………….. dn., ...................... 

 
 

 

STAROSTA MYŚLIBORSKI 
ul. Północna 15 
74-300 Myślibórz 

 
WNIOSEK 

 
 Wnoszę o (*) :       wydanie    wymianę    wydanie wtórnika   karty wędkarskiej. 
 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy (CZYTELNIE): ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Miejsce zamieszkania, adres (CZYTELNIE): ………………………………………………………                                            
numer  telefonu, e-mail (**): 
 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
Data i miejsce urodzenia (CZYTELNIE):……………………………………………………………………………………………….. 
 
W przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika karty - wskazać powód wnioskowania o wtórnik:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Forma odbioru karty: (właściwe zaznaczyć) 

 osobisty w terminie do 7 dni od złożenia wniosku 

     po telefonicznym uzgodnieniu terminu  

 pocztą na adres wskazany w niniejszym wniosku. 

 
                                                                                                                                                                    ………………………………………………………………… 

 /podpis Wnioskodawcy/ 
: ………………………………………………………… 

Załączniki: 
1. Aktualna fotografia (form. legitymacyjny 4,5x3,5 cm; podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem) – 1 szt. 
2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu (*) 

3. Dowód uiszczenia opłaty urzędowej w kwocie 10 zł na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu;  
nr konta 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004. 
4. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(*)    właściwe zaznaczyć 

(**)    dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie ma obowiązku ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą  w 
celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 

 
 
 

Poświadczam zgodność następujących danych osobowych Wnioskodawcy: imię, nazwisko, data 
i miejsce urodzenia z okazanym dokumentem tożsamości.  

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

/data, podpis i pieczęć pracownika urzędu/ 
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WNIOSEK 

o wydanie / wymianę / wydanie wtórnika karty wędkarskiej 
ze złoża  

 

 
Oświadczam, że wobec mnie nie wydano sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej  i/lub  karty 
łowiectwa podwodnego. 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie tj. art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
 

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

(Miejscowość, data i CZYTELNY podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dotyczy osób fizycznych  
 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego 

w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Myśliborzu. 
Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy np.  

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

(Miejscowość, data i CZYTELNY podpis wnioskodawcy) 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe  
w Myśliborzu (74-300) -administratora danych- z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, w zakresie: numer 
telefonu kontaktowego, adres e-mail *) 
[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona] 

w celu kontaktu w razie konieczności uzupełnienia złożonego wniosku w Wydziale Budownictwa i Ochrony 
Środowiska tut. Starostwa. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią informacji Administratora, w tym z informacją o celu  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  
i prawie ich poprawiania. 
 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez np. wysłanie wiadomości e-
mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy lub wysłanie informacji w formie papierowej na 
adres tut. Starostwa – jeżeli dotyczy to numeru telefonu kontaktowego. 
 

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

(Miejscowość, data i CZYTELNY podpis wnioskodawcy) 
*) niepotrzebne skreślić 

 
 

 

https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych
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UWAGI: 
 

1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej 
osoby. Dla powiatu myśliborskiego karty wędkarskie wydaje Starosta Myśliborski, ul. Północna 15,              
74-300 Myślibórz, IV piętro, pokój nr 414, tel. 95 747 2022, wew. 234. 

 
2. Osoby ubiegające się o wydanie karty wędkarskiej przez Starostę Myśliborskiego winny złożyć 
egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed jedną z komisji egzaminacyjnych 
powołanych przez Okręg Gorzów Wlkp. PZW, działających na terenie powiatu myśliborskiego przy 
Kołach: w Myśliborzu, w Boleszkowicach, Nr 1 w Barlinku, Nr 2 w Barlinku, Nr 1 w Dębnie, Nr 3 w Dębnie. 
Adresy komisji egzaminacyjnych oraz terminy egzaminów dostępne w PZW Okręg w Gorzowie Wlkp. (tel. 
nr 95 7223402). 

 
3. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 
r. o rybactwie śródlądowym.  

 
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ: 
 

Opłatę w kwocie 10 zł należy wnieść na rachunek bankowy:  
 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
konto nr: 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 

 
w tytule wpłaty należy zamieścić formułę o treści:  
„KARTA WĘDKARSKA - imię i nazwisko” osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej”. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


