
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44 

 25-211 Kielce  
tel. /41/ 200-12-00 
fax. /41/ 200-12-10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: kancelaria@powiat.kielce.pl  

Karta Opisu Usługi RO - 4 
Wydawanie kart wędkarskich / kart łowiectwa podwodnego 

Ogólny opis: 

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą 
wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”. 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, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. Kartę wędkarską 
wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat, a kartę łowiectwa podwodnego osobie, która ukończyła 18 lat. 

 
Podstawa prawna wykonywania usługi: 

Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 883). 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek (druk RO – 4/1 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie   
www.powiat.kielce.pl 

 zaświadczenie o złożonym przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb (np. Polski  
Związek Wędkarski Oddział Kielce) egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb lub dotychczasowa karta 
wędkarska wydana przez starostę lub wojewodę, 

 1 zdjęcie, 

 dowód wniesienia opłaty za kartę wędkarską. 
 

Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie (do wglądu 
dokument potwierdzający ww. wykształcenie). 
 

Opłaty: 
opłata za kartę wędkarską w wysokości 10 zł wpłacona na konto Starostwa – Getin Noble Bank Spółka Akcyjna  
Nr 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004 (możliwość dokonania wpłaty w punkcie kasowym banku mieszczącym się  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach) 
 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Referat Środowiska (III piętro, pok. 354 i 352, tel. 200-14-71, 200-14-78 lub 200-14-86) 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Karta wydawana jest na bieżąco, maksymalnie do 7 dni  
 

Tryb odwoławczy: 
Brak 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
Mieszkaniec Powiatu Kieleckiego, który ukończył 14 lat.  

Uwagi: 
W przypadku cofnięcia karty wędkarskiej obowiązuje ponowny egzamin. 
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