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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 

tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01 
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl 

 

Karta Informacyjna Usługi 
 

KARTA WĘDKARSKA LUB ŁOWIECTWA PODWODNEGO 

I. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

   3. 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  

II. Wymagane wnioski 
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego zwierający 

następujące dane: 
a. imię i nazwisko, 
b. datę i miejsce urodzenia, 
c. miejsce zamieszkania i adres. 

 

III. Wymagane załączniki 
1. Zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca zdał egzamin ze znajomości ochrony i połowu 

    ryb przed uprawnioną organizacją społeczną1; 
2. Aktualne zdjęcie wnioskodawcy; 

   3. Dowód uiszczenia opłaty. 
 

IV. Dokumenty do wglądu 
Dokument tożsamości. 
 

V. Opłaty  
10 zł za wydanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego 

          

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  
          Nr 63 1090 1056 0000 0001 4916 5123 

VI. Termin załatwienia sprawy 
Do siedmiu dni. 
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Nr telefonu (22)  733 72 46, 733 72 47 
Godziny pracy: poniedziałek 900- 1700, wtorek- piątek 800- 1600     
 
Dokumenty o wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego można złożyć w okienku 
podawczym na parterze urzędu (wejście A do budynku) lub przesłać na adres Starostwa.  

 

VIII. Tryb odwoławczy 
Brak 
 

 

IX. Uwagi 
1 O zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca zdał egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb 
w celu uzyskania karty wędkarskiej należy ubiegać się w jednym z kół wędkarskich działających               
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, tj.: 
- w Kole nr 9 w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 15 (nr tel. kontaktowych:  606 228 906; 601 238 546 

(wtorki i czwartki w godz. 1700 – 1900)); 
- w Kole nr 67 w Łomiankach przy ul.  Warszawskiej 31 (nr tel. kontaktowych: 510 537 148,               

606 118 783, 796 117 298; (codziennie wg potrzeb)); 
- w Kole nr 75 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 6 (nr tel. kontaktowego: 608 372 910; 

(czwartki  w godz. 1800 – 2000)).  

http://www.pwz.pl/
http://bip.pwz.pl/plik,8293,wniosek-o-wydanie-karty-wedkarskiej.doc
https://bip.pwz.pl/plik,14867,os-26-wniosek-o-wydanie-karty-lowiectwa-podwodnego-doc.doc
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O zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca zdał egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb 
w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego należy ubiegać się w organizacji społecznej, która 
działa na terenie kraju, oraz której statutowe władze poinformowały starostę właściwego ze względu        
na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania 
egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej. Organizacją tą jest np. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie ul. Senatorska 11. Dane kontaktowe są dostępne na stronie 
internetowej: www.cmas.pl 
 

Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie    
z zakresu rybactwa. 
 
Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat, a kartę łowiectwa podwodnego osobie, 
która ukończyła 18 lat. 
 
W przypadku, jeśli o wydanie karty wędkarskiej ubiega się osoba niepełnoletnia, wniosek o wydanie 
karty wędkarskiej dodatkowo powinien zawierać imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego 
oraz być przez niego podpisany.  
 
Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania zainteresowanej osoby. 

 

 


