Karta informacyjna
Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania karty
wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego.
Podstawa prawna:
• art. 7 ust.5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( tj. Dz.U. Nr 66
poz. 750 z 1999r. z późn. zm.),
• § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w
sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
żyjących w wodzie (Dz.U.Nr 138 poz. 1559 z późn. zm).
Komórka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty:
• wniosek, którego wzór możliwy jest do pobrania w formie elektronicznej,
• zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
• aktualne zdjęcie.
Opłaty:
–

za wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego pobierana jest na konto
Starostwa Powiatowego w Lipnie, opłata w wysokości 10,00 złotych płatna z dopiskiem
„za kartę wędkarską”.

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r.
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
żyjących w wodzie (Dz.U.Nr 138 poz. 1559 z późn. zm).
Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty :
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać lub
złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno
Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, po złożeniu przez osobę
zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez
społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.
Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie
rybackie oraz osoby w wieku do 14 lat, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb tylko pod
opieką pełnoletniej osoby, posiadającej taką kartę.
Czynności urzędowe wykonywane są na wniosek.

