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ABŚ – 35 

Wydział Architektury, Budownictwa                        

i Ochrony Środowiska 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl   

tel./fax 65 322 40 06 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek ABŚ-35/1 

wniosek ABŚ-35/2 

wniosek ABŚ-35/3 

KARTA USŁUGI 

Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego 

PODSTAWA PRAWNA: 

− art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2168, z późn. zm.), 

− rozporządzenie 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. z 2018 r. poz. 2003) 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

– wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, 

– załączniki: 

   • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb, 

   • 1 fotografia, 

   • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty, 

– wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, 

– załączniki: 

   • 1 fotografia, 

   • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu karty, 

   • dotychczasowa karta wędkarska - w przypadku jej zniszczenia 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

10,00 zł –  płatne na rachunek Starostwa Powiatowego w Rawiczu 

PKO BP S.A. Oddział Rawicz Nr  55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem 

na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu (w zależności od opcji udostępnianej                   

przez bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu wynikały 

dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, numer jego konta 

bankowego  i numer konta bankowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Zarówno wyciąg,    

jak i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank oraz powinny być przedstawione                                 

w oryginalnym wydruku. 

mailto:budownictwo@powiatrawicki.pl


Istnieje możliwość wnoszenia opłaty za pomocą terminala płatniczego w siedzibie urzędu (pokój 

nr 19). 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro) 

tel./fax 65 322 40 06 

godziny urzędowania wydziału: 

poniedziałek:  800-1600, wtorek- piątek:  700-1500 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl   

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

nie dotyczy 

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 posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni 

cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający 

zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski 

połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, 

jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. Kartę 

wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze 

znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Z obowiązku 

składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu 

rybactwa. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa 

podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 
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