
 
 
 
 

 

Druk AS-2.3, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

Urząd Miejski 
w Bytomiu 

  
WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  

pok. 342 
tel. 32  283 63 42 

 

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 
tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl 

 
.........................................................................                        Bytom, dnia …................................ 
                        (imię i nazwisko) 

……………………………………...................... 

……………………………………….................. 
                               (adres) 

……………………………………….................. 
                   (nr telefonu/adres e-mail)* 

 

 
  

WNIOSEK O WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ 
LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO** 

 
 

Proszę o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego**. 

Nazwisko: ................................................................................................................................................. 

Imiona: ..................................................................................................................................................... 

Data urodzenia: ........................................................................................................................................ 

Miejsce urodzenia: ................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania: .............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 

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

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego** nr ........................................................................... 

otrzymałem dnia .................................................... 

                     
...................………………………................. 

                           (podpis otrzymującego kartę) 
 

 
 

Załączniki: 
1. Dokument potwierdzający zdanie przez wnioskodawcę egzaminu za znajomości ochrony i połowu ryb 

(protokół lub zaświadczenie komisji powołanej przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb). 
2. 1 podpisane aktualne zdjęcie. 
3. Dowód uiszczenia opłaty. 

 
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących numer telefonu kontaktowego/ adres e-mail 
(niepotrzebne skreślić) w celu przekazywania istotnych informacji w ramach postępowania administracyjnego. 
 

                                                                                       
.……………………………………................. 

                           (podpis wnioskodawcy) 
** niepotrzebne skreślić 



 

Druk AS-2.3, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 
 
I. Informacja o trybie postępowania: 

1. Podanie należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu Miejskiego). 
2. Po rozpatrzeniu podania wydaje się kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego. 

II. Opłata: 
1. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł  
2. Opłatę można wnosić: 

- kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy  
- przez wpłatę na rachunek bankowy: 

          Gmina Bytom 
          83 1560 1049 0000 9030 0005 1440 

- gotówką na poczcie - bez dodatkowych opłat 
 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie:                            
https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  

  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  
DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  

DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  kkwwiieettnniiaa  11998855  rr..  oo  rryybbaaccttwwiiee  śśrróóddlląąddoowwyymm;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  


