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KARTA USŁUG 
SYMBOL OSR-09 

OPIS POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE WYDANIA KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA 

PODWODNEGO UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 

1) Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego  

2) Aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm 

3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty  

4) Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb wydane przez uprawnioną 

komisję (w przypadku ubiegania się o nową kartę) 

W przypadku wniosku o wydanie duplikatu karty należy:  

– dokonać zwrotu starej karty, jeśli ubiegający się ją posiada 

Wymagane dokumenty do wniosku winny być złożone w formie oryginału. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT 

Opłata ze wydanie karty w wysokości 10 zł wniesiona na konto Starostwa Powiatowego w Jeleniej 

Górze, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. 

w sprawie połowu ryb oraz chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2003). 

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 lub przelewem na 

konto: 

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE 

Bank PKO BP S.A. 

NR  07 1020 5226 0000 6702 0680 5032 
(tytuł przelewu: opłata za wydanie karty – imię i nazwisko wnioskodawcy) 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

Punkt Kancelaryjny I: Starostwo Powiatowe, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (parter) 

Punkt Kancelaryjny II: Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra (parter) 

MIEJSCE WYKONYWANIA 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra, 

II piętro, pok. 227, tel. 75 64 73 217, email: srodowisko@powiat.jeleniogorski.pl 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.  

CZAS REALIZACJI 

Karta wydawana jest do 3 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM 

Nie dotyczy. 



 

Karta usług: Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego / OSR-09 

Data aktualizacji: 21.09.2020 10:36:00 2 / 2 

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW 

Osobiście. Po okazaniu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego tożsamość)  

PODSTAWA PRAWNA 

– art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2019 r., poz. 2168 

z późn. zm.) 

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb 

oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2003) 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA 

1) Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/duplikatu karty wędkarskiej 

2) Wniosek o wodanie karty łowiectwa podwodnego/duplikatu karty łowiectwa podwodnego 

DODATKOWE INFORMACJE 

Karty wydawane są osobom zamieszkałym na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. 

Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.  

Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, które mogą uprawiać 

amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnione są osoby 

uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały 

od niej zezwolenie na połów w tych wodach oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, 

posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa. 

Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe 

wykształcenie z zakresu rybactwa. 

GODZINY URZĘDOWANIA 

- poniedziałek, wtorek i czwartek  730 - 1530 

- środa  730 - 1630 

- piątek  730 – 1430 
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