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Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa 
podwodnego

Wymagane dokumenty

podanie o wydanie karty wędkarskiej lub karty 
łowiectwa podwodnego (druk AS-2.3)
dokument potwierdzający zdanie przez 
wnioskodawcę egzaminu ze znajomości ochrony 
i połowu ryb (protokół lub zaświadczenie komisji, 
powołanej przez społeczną organizację 
amatorskiego połowu ryb)
jedno podpisane aktualne zdjęcie
dowód uiszczenia opłaty

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inżynierii Środowiska pok. 342

Przy odbiorze karty wędkarskiej lub karty 
łowiectwa podwodnego należy okazać: 

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

Opłaty

Opłatę w wysokości 10 zł wnosi się:

• 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 

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca
średni czas realizacji - 10 dni

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna 

art. 7 ust.5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. 
o rybactwie śródlądowym 
§ 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 

Uwagi

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są 
zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one 
uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod 
opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę;
Z obowiązku posadania karty wędkarskiej lub 
karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni 
cudzoziemcy czasowo przebywający na 
terytorium RP, posiadjący zezwolenie, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o rybactwie 
śródlądowym. Z obowiązku tego są także 
zwolnione osoby uprawiające amatorski połów 
ryb w wodach znajdujących się w obiektach 
przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli 
uzyskały od uprawnionego rybactwa zezwolenie 
na połów w tych wodach;
W przypadku wątpliwości wszelkich informacji 
udziela Wydział Inżynierii Środowiska.

Formularz wniosku

Dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz 
w Punkcie Informacyjnym wniosek AS-2.3.
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