
 

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE 
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

tel.: (32) 31-71-100 fax.: (32) 222-25-65 
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00;  

wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00 

Karta usługi 
OS-02 

 

2021-12-10 Opracowała: Małgorzata Siciarz  Strona 1 

 OS-02 UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ, ŁOWIECTWA PODWODNEGO LUB  
DUPLIKATÓW TYCH KART 

WYMAGANE DOKUMENTY 

OS-02-01 Wniosek o uzyskanie karty wędkarskiej / łowiectwa podwodnego lub duplikatów tych kart 

 

 Załączniki:  

a) zaświadczenie komisji egzaminacyjnej PZW (lub protokół z egzaminu) stwierdzające, że zainteresowana osoba 
złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb, 

b) aktualne zdjęcie wykonane nie później niż do 12 miesięcy, (bez starych pieczęci, zniszczeń), 

c) opłata skarbowa, 

d) w przypadku wymiany karty należy ponadto dołączyć dotychczasową kartę 

e) w przypadku karty łowiectwa podwodnego zaświadczenie z jednostki upoważnionej do  przeprowadzania  takich 
egzaminów  

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Nie uzupełnienie brakujących dokumentów przez wnioskodawcę w określonym terminie będzie  skutkować 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe    wykształcenie rybackie. 

 w przypadku karty łowiectwa podwodnego zaświadczenie z jednostki upoważnionej do przeprowadzania  takich 
egzaminów 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ), ul. Strumieńskiego 5 

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1 

Odbiór karty wędkarskiej : osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie WOŚ ul. Strumińskiego 5, II piętro, pok.3 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  ustawowy nie został określony 

przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie 14 dni. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij wzór wniosku 

2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki 

3. W przypadku braku kompletu wymienionych w załączniku dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma 

4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca 

5. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz pocztą lub możesz ją odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie 
Strumińskiego 5, II piętro, pok.3 

 

 

OPŁATY 

za wydanie karty - 10,00 zł, należy uiścić w Kasie nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańca  ul. Powstańców 1 lub na konto Urzędu ING 
Bank  Śląski 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie przewidziano 
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DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. 575-001-992 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 art.7 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym   

 § 5 Rozporządzenie 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  


