
 
Warszawa, data.......................... 

* niepotrzebne skreślić 

 
                                                                                                                             

PROSZĘ  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 
                                                                                                                                                          
Imię i nazwisko wnioskodawcy: ..................................................................................................................................          
 

Data urodzenia……………………………………………….. miejsce urodzenia: ....................................................................... 
 

Adres zamieszkania z kodem: ………….….... Warszawa, ....................................................................................... 
 
 

Prezydent m. st. Warszawy 
W N I O S E K 

 

o ponowne wydanie karty łowiectwa podwodnego 
 

(nie dotyczy kart, które utraciły ważność 01.01.1988 r., tj. wydanych przed 01.07.1985 r.) 

 

Proszę o ponowne wydanie karty łowiectwa podwodnego z powodu………………………............................. 

poprzedniej karty łowiectwa podwodnego o numerze ..................................... wydanej                        

dnia ................................. przez ……………………………………………………………… 
 

                                                                                              ......................................................... 
                                                                               ( podpis wnioskodawcy / pełnomocnika / 
                                                                                        przedstawiciela ustawowego* )                         
Załączam : 
 
1. zaświadczenie  z dnia ..............................  o wydaniu ww. karty łowiectwa podwodnego, 
2. aktualną fotografię – szt. 1, 
3. dowód wpłaty opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego w kwocie 10 zł na konto  
      nr  23 1030 1508 0000 0005 5000 1004, 
4. dokument tożsamości wyłącznie do wglądu. 

 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

………………........................................................................................................................................................................ 

Poświadczam zgodność z okazanym dokumentem tożsamości następujących danych 
osobowych wnioskodawcy: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.  
 
 
                                                                                                     ................................................. 
                                               ( data, podpis i pieczęć pracownika przyjmującego wniosek )  
 
Kartę łowiectwa podwodnego nr  1465 -.................................. 

 

wydano dnia ................................ 
 

Pokwitowanie odbioru karty łowiectwa podwodnego (data i podpis 
wnioskodawcy / pełnomocnika / osoby upoważnionej / przedstawiciela 
ustawowego*):  
 



 
 

UWAGA: 

Karty łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

zainteresowanej osoby. Dla osób mieszkańców Warszawy oraz osób nieposiadających miejsca 

zamieszkania na terenie Polski karty łowiectwa podwodnego Prezydent m.st. Warszawy                  

przy pl. Bankowym 2 w Warszawie, XIV piętro, pokój 14.09 (Błękitny Wieżowiec),                                       

tel. 22 44 32 580. 

 
OPŁATA  ZA WYDANIE KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO: 

 
Opłatę w kwocie 10 zł należy wnieść na rachunek bankowy: 

Odbiorca: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Pl. BANKOWY 3/5  

             konto nr:  23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 

W tytule wpłaty należy zamieścić formułę o treści:  
KARTALOWIECTWAPODWODNEGO (pisana jednym ciągiem, bez znaków polskich, 

małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty 

łowiectwa podwodnego 
 

  
 


