
 Mysłowice, dnia……….……………………. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska  

Urzędu Miasta Mysłowice  

ul. Powstańców 1 

41-400 MYSŁOWICE 
 

WNIOSEK OS-02-01  
 

o wydanie / wymianę* karty wędkarskiej / łowiectwa podwodnego 

I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY, NR TELEFONU 

1.  ...............................................................................................................................................................................................................  
(nazwisko i imię 

2.  ...............................................................................................................................................................................................................  
(data i miejsce urodzenia) 

3.  ...............................................................................................................................................................................................................  
(miejsce stałego pobytu, dokładny adres) 

4 Posiadam kartę wędkarską nr:    ……………………………………wydaną w dniu……………………………………………. 

 

         

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy  ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres e-mail: 

m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r.  
o rybactwie śródlądowym  

8. W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 
 
        ………………………………………………………….……...... 
                          (podpis wnioskodawcy) 
 
 
II. ADNOTACJE URZĘDOWE 

Kartę wędkarska Nr ………..………………………………… odebrałem(am) dnia………….……………………………. z dnia ……………………………...
     

 

 
………………………………………………………….……...... 
  (podpis wnioskodawcy) 

                                                      
*  niepotrzebne skreślić 

mailto:m.patalag@um.myslowice.pl


Informacja 

Do wniosku należy załączyć: 
 

a) zaświadczenie komisji egzaminacyjnej PZW (lub protokół z egzaminu) stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła 
egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb, 

b) aktualne zdjęcie wykonane nie później niż do 12 miesięcy ( bez starych pieczęci, zniszczeń), 

c) opłata skarbowa, 

d) w przypadku wymiany karty należy ponadto dołączyć dotychczasową kartę 

e) w przypadku karty łowiectwa podwodnego zaświadczenie z jednostki upoważnionej do przeprowadzania  takich 
egzaminów  

 
Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. 

Opłata skarbowa: 

 wniosek oraz załączniki – nie podlega opłacie skarbowej, 

 wydanie karty wędkarskiej – 10,00 zł (§ 5 Rozporządzenia 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. Nr 138, poz. 1559 z 
późn. zm.) 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą. 
Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 575-001-992 lub bezpośrednio w siedzibie WOŚ przy  
ul. Strumieńskiego, piętro II, pok. 3, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, środę i czwartek w godz. 7:30 – 15:30.                      
w piątek w godz. 7:307:30 – 14:00. 


