KARTA INFORMACYJNA – WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
Czynność:

Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego.

Organ właściwy:

Starosta Tucholski

Podstawa prawna:

 art. 7 ust.5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168 t.j.),
 art. 6 i część II ust.4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. ze 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.2018.2003 t.j.).

Miejsce realizacji:

Starostwo Powiatowe w Tucholi
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody – pokój nr 2, tel. (52) 55 90 713
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Wymagane dokumenty:

 wniosek (wzór wniosku możliwy do pobrania w formie elektronicznej ze strony BIP Starostwa Powiatowego
w Tucholi),
 zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
 aktualne zdjęcie,
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty
 opłata za wydanie, wymianę lub duplikat karty wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku w wysokości 10,00 zł.

Opłaty:

na rachunek bankowy Powiatu Tucholskiego prowadzony w banku Getin Noble Bank S. A. numer:
33 1560 0013 2340 9874 1000 0002
Tytuł przelewu: „za kartę wędkarską”
 opłata skarbowa za poświadczenie zgodności z oryginałem duplikatu karty wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku
w wysokości 5,00 zł,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tucholi:
96 8174 0004 0000 2163 2000 0002
Termin odpowiedzi:

bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje Starostwa, 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.
Stan na 07.04.2020 roku

