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Nazwa sprawy Wydanie karty wędkarskiej. 

Podstawa prawna 

Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 2168) 
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 z późn. zm.) 
 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.                                       . 
http://bip.powiat.elk.pl/cms/6288/formularze_do_pobrania 

2. Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie  
( W Ełku egzaminy odbywają się raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek po 
15 dniu miesiąca, przy ul. Świeckiego Sępa 1. Egzamin odbywa się w formie 
teoretycznej. Obejmuje min. podstawową wiedzę dotyczącą połowu ryb, 
znajomości gatunków ryb oraz ich okresów ochronnych). 

3. Zdjęcie. 
4. Dowód wpłaty za wydanie karty wędkarskiej. 
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

Opłaty 
Opłata w wysokości 10 zł za wydanie karty wędkarskiej  
Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego lub na numer konta Starostwa 
Powiatowego  81 8099 0004 0090 7354 2000 0010 

Kasa Starostwa 

Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pok. nr 258, czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:00 .  

Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe za należności Starostwa. Kasa nie pobiera żadnych 
prowizji. 

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 
pełnomocnika względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ełku 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, 
ul. Piłsudskiego 4, pokój 375 ( II piętro) 
Tel.  (87) 615 65 54 
 

Sprawę załatwia i udziela 
szczegółowych wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro),  tel. (87) 615 65 54 
e – mail: katarzyna.ryk@powiat.elk.pl 
 

Godziny urzędowania Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia sprawy 

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ). 

− organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 
zwłoki, 

Wydanie karty wędkarskiej jest załatwiane w terminie 7 dni, według możliwości bez 
zbędnej zwłoki 
 

Sposób załatwienia sprawy 
Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania karty wędkarskiej. Do połowu 
ryb niezbędne jest jeszcze wykupienie zezwolenia na połów u właściciela danego 



akwenu (istnieje możliwość zakupu zezwolenia np. w sklepach wędkarskich, 
gospodarstwach rybackich). 
 

Tryb odwoławczy Nie występuje. 

Informacje dodatkowe 

1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14,  
z tym  że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką 
osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy 
czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Z obowiązku tego także zwolnione są także 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. 

4. 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 składania egzaminu są zwolnione osoby 
posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie  
z zakresu rybactwa. 

         
 

 

 


