
 

 

a) Nazwa usługi  
 

WYDANIE KARTY W ĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA 
PODWODNEGO 

b) Symbol 
6172 – Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego  

c) Wydział/Komórka 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

d) Opis sprawy 
Wpis do rejestru, nadanie kolejnego numeru, wydanie dokumentu - karty wędkarskiej lub 
karty łowiectwa podwodnego. 

e) Kogo dotyczy 
Klient składający wniosek (obywatele). 

f) Wymagane dokumenty 
- Zaświadczenie o złożeniu egzaminu o znajomości przepisów w zakresie ochrony                         
i połowu ryb wydane przez Komisję Egzaminacyjna powołaną przez Polski Związek 
Wędkarski (zaświadczenie o zdanym egzaminie lub zaświadczenie o posiadaniu kary 
wędkarskiej wydanej w okresie od 1 lipca 1985r. (nie dotyczy osób, którym wydano kartę 
wędkarską po 1 stycznia 1999r.) 
- Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, 

Dodatkowo:  
- Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty w kwocie 10,00 zł, 
- Aktualne zdjęcie (1 szt.) 
- Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika (w przypadku jego 
udzielenia potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za złożenie dokumentu 
udzielającego pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł) 

g) Miejsce składania pism 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa II piętro, pok. 38 

h) Termin i sposób załatwienia 
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, wpis do ewidencji                               
i nadanie kolejnego numeru w terminie nie przekraczającym 5 dni od skompletowania 
wniosku (w miarę możliwości z chwilą złożenia wniosku). 
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i) Opłaty 
Opłata za wydanie karty 10,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Żninie. 
Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie lub na konto: 
Tytułem:  Wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego 
 

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE 
80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 

 
Opłata skarbowa na konto Gminy Żnin - 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii                               
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 
 
Tytułem:  Pełnomocnictwo do wydania karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego 
 

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE 
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

 
j)  Podstawa prawna 

- art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, 
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 
roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli  i połowu innych 
organizmów żyjących w wodzie. 

k) Tryb odwoławczy 
brak 

l) Inne informacje 
II piętro, pokój nr 37, 38, 39 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 
tel. 52 30 311 00 wew. 45, 
e-mail: srodowisko@znin.pl 
Karol Królikowski – inspektor, 
tel. 52 30 311 00 wew. 44, e-mail: k.krolikowski@znin.pl 
Agnieszka Komar – inspektor, 

       tel. 52 30 31 100 wew. 31, e-mail: geolog@znin.pl 
 

Wnioski i formularze: 

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej. 
2. Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego. 


