
 Starostwo Powiatowe w Świdniku 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

ul. Niepodległości 13 
21-040 Świdnik 

Wydawanie karty wędkarskiej 

I. Wydział załatwiający sprawę: 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  
ul. Niepodległości 13,  21-040 Świdnik,  
I piętro, pokój Nr 14,  
tel. (81) 468 71 09,  
email: srodowisko@powiatswidnik.pl 

 

II. Podstawa prawna:  

1) ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 - ze zm.)  
2) 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 2001 r. Nr 138, poz. 1559 - ze zm.) 
 

III. Opis usługi: 

Kartę wędkarską 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 składnia egzaminu są zwolnione 
osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. 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. 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany wniosek; 
2) Załączniki do wniosku: 

a) zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb 
b) aktualna fotografia  
c) potwierdzenie dokonania opłaty  

 

V. Sposób i miejsce złożenia dokumentów: 

1) osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Świdniku (I piętro głównego budynku Starostwa); 
Godziny otwarcia: poniedziałek 900 – 1700, wtorek – czwartek 730 – 1530, piątek 700 – 1500 

2) za pośrednictwem poczty: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik; 
 

VI. Opłata: 

1) za wydanie karty wędkarskiej – 10 zł (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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 - ze zm.).  
 

Wpłatę należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Świdniku nr 19 8689 0007 6001 3969 2000 0040, tytułem opłata za kartę wędkarską. 
Opłata bez prowizji w SBP Piaski. 

 

VII. Sposób i termin załatwienia sprawy: 

1) Wydanie karty wędkarskiej 
2) Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 7 dni 

 

VIII. Sposób i miejsce odbioru dokumentów: 

1) Osobiście lub przez pełnomocnika; 
2) Przesłanie pocztą na adres wskazany we wniosku; 

 

IX. Tryb odwoławczy: 

W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Lublinie za pośrednictwem Starosty Świdnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

X. Załącznik do karty sprawy: 

Wniosek 
 

 


