
 
ZARZĄDZENIE NR 27/2014 

 
Starosty Nowodworskiego 
z dnia 3 czerwca 2014 roku 

 
 
 
w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 
 
 
 

Na podstawie § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Gdańskim uchwalonego przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwałą 
Nr XXV/225/2009 w dniu 30 kwietnia 2009 r.,  

zarządzam, co następuje 

 

§ 1 

Ustalam Regulamin Wewnętrzny stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam samodzielnemu stanowisku ds. rybactwa i łowiectwa. 

 

§ 3 

Traci Moc Zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa w 
Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Starosty Nowodworskiego 
Nr 27/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego 
stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 

 

§ 1 

Regulamin Wewnętrzny zwany dalej „regulaminem”, określa: 
 

1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych według właściwości rzeczowej stanowiska. 

2. Strukturę funkcjonowania stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa. 

3. Podstawowe obowiązki pracownika. 

4. Imienne zastępstwa pracowników. 

5. Wykaz upoważnień udzielonych pracownikom do podpisywania określonych dokumentów 
służbowych. 

6. Wprowadza do stosowania przez komórkę organizacyjną kart usług i wniosków. 

7. Postanowienia końcowe. 

 
 

I. Wykaz obowiązujących aktów prawnych według właściwości rzeczowej stanowiska. 

§ 2 

 
Zadania wykonywane przez samodzielne stanowisko ds. rybactwa i łowiectwa wynikają z 
następujących aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 3 lutego1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1205 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 13 października1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. 

zm.) 
4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 

1471 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z 

późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. 

zm.) 
7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 
8. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
i inne przepisy dotyczące realizacji zadań wydziału. 

 
 
 

II. Struktura funkcjonowania stanowiska 

§ 3 

1. Całokształtem prac stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa kieruje Wicestarosta Nowodworski 

2. Stanowisko ds. rybactwa i łowiectwa jest stanowiskiem samodzielnym, na którym zatrudniony jest 
Wiesław Podsiadły.  

 

 
 



III. Podstawowe obowiązki stanowiska ds. rybactwa i łowiectwa: 

§ 4 

1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 

2. Rozliczanie środków finansowych z tytułu wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw 
rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

3. Wydzierżawianie kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich polnych. 

4. Rozliczanie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich polnych między nadleśnictwa i gminy. 

5. Wydawanie kart wędkarskich. 

6. Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego i zawodowego połowu ryb. 

7. Tworzenie Społecznej Straży Rybackiej. 

8. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów zagospodarowania złóż kopalin pospolitych. 

9. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych. 

10. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego 
wykorzystania jej zasobów. 

11. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenach nieruchomości będących własnością 
gminy. 

12. Wydawanie zaświadczeń o rejestracji zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów 
międzynarodowych. 

 

 
IV. Imienne zastępstwa: 

§ 5 

Na samodzielnym stanowisku ds. rybactwa i łowiectwa brak jest imiennego zastępstwa. 

 

 
V. Wykaz upoważnień pracowników Wydziału: 

§ 6 

Wiesław podsiadły zatrudniony na stanowisku inspektora ds. rybactwa i łowiectwa posiada 
upoważnienia do podpisywania niżej wymienionych dokumentów służbowych (Upoważnienie 
Starosty Nowodworskiego Nr 54/2006  z dnia 12 grudnia 2006 r.): 

1. Kart wędkarskich. 

2. Zaświadczeń o rejestracji sprzętu amatorskiego i zawodowego połowu ryb. 

3. Zaświadczeń o rejestracji zwierząt podlegających ochronie na podstawie umów 
międzynarodowych. 

 
VI. Wykaz druków stosowanych przez samodzielne stanowisko: 

§ 7 

1. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb – 2/RŁ 

2. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej - 3/RŁ 

 
 
 
 



VII. Postanowienia końcowe. 

§ 8 

1. Niniejsze procedury podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do zakresów czynności 
pracowników nowozatrudnionych w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. 

2. Procedury wydziałów przechowywane są na stanowisku ds. kadr. 

3. Kierownik Wydziału zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania każdej zmiany 
procedur na stanowisko ds. kadr. 



Załącznik – 2/RŁ 

 

 

Nowy Dwór Gdański, dn.………………20.....r. 
 
.……………………………………………… 

      (imię i nazwisko) 
 
……..………………………………………… 

             (data i miejsce urodzenia) 

……..………………………………………… 

……..………………………………………… 

                 (adres zamieszkania) 

 

Starosta Nowodworski 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

 

 

WNIOSEK 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zarejestrowanie sprzętu pływającego (rodzaj) ………….. 

do amatorskiego/zawodowego* połowu ryb. 

Dane techniczne – długość sprzętu …………………….. 

  

 

                                                                                                 …….…………………… 

                                                                                                                 (podpis Wnioskodawcy) 

 

Załącznik: 

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 



Załącznik – 3/RŁ 

Nowy Dwór Gdański, dn.………………20.....r. 
 

.……………………………………………… 

      (imię i nazwisko) 
 
……..………………………………………… 

              (data i miejsce urodzenia) 

……..………………………………………… 

……..………………………………………… 

            (adres zamieszkania) 

 

Starosta Nowodworski 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie karty wędkarskiej 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie karty wędkarskiej. 

 

 

                                                                                                

  …….…………………… 

                                                                                                                               (podpis Wnioskodawcy) 

 

Załącznik: 

1. Zdjęcie legitymacyjne 

2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie 

3. Dowód wniesienia opłaty w kwocie 10 zł.  

 

 

 

 

 

 

Wydano kartę wędkarską nr ……………………………..……..z dnia ……………………..………… 

 

Na podstawie §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.) pobrano opłatę w wysokości 10 zł. 

 

Nr dowodu wpłaty ………………………………………..z dnia …………………………………… 


