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PROTOKÓŁ NR 23/12 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 2 lipca 2012 r.  

 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1830.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Prezes Koła Wędkarskiego              
w Otwocku Pan Marek Prejs, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Pani Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany 
porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Informacja z funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  
 Komendant Społecznej Straży Rybackiej Pan Marek Prejs poinformował, że 
reprezentuje również Polski Związek Wędkarski, który działa jako stowarzyszenie.  
Społeczna Straż Rybacka działa na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym - art. 24 
„Rada powiatu na wniosek starosty może utworzyć społeczną straż rybacką, albo wyrazić 
zgodę na utworzenie społecznej straży rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne 
lub uprawnionych do rybactwa”.  
Okręg występuję do Starostwa o wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży 
Rybackiej. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala Rada Powiatu. Zadaniem 
Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie 
kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór 
specjalistyczny sprawuje Wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Rybackiej. 

Uchwałą Nr 67/IX/1999 z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia Regulaminu jej działania, Rada 
Powiatu wyraziła zgodę na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Warszawki 
oraz jego Koła  - Społecznej Straży Rybackiej. Władze Straży są wybierane bezterminowo. 
Na podstawie w/w  uchwały - zarządzeniem Nr 23 z 1999 r. Starosta Otwocki powołał na 
stanowisko Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej Pana Marka Prejsa. 

Na terenie Powiatu Otwockiego działają cztery koła, a mianowicie: Celestynów, 
Karczew, Otwock i Józefów. Jest również Koło w Sobieniach Jeziorach, ale to już okręg 
siedlecki. Strażników powołuje i odwołuje Komendant Powiatowy. Straże składają 
sprawozdania Komendantowi Powiatowemu. 

Na terenie Powiatu Otwockiego jest 44 strażników Społecznej Straży Rybackiej. 
Strażnicy zajmują się głównie przestrzeganiem ustawy o rybactwie śródlądowym, jak również 
regulaminu amatorskiego połowu ryb. Strażnicy sprawdzają legalność połowu, czyli 
dokumenty uprawniające do amatorskiego połowu ryb (kartę wędkarską i zezwolenie) na 
wodach będących pod opieką Społecznej Straży Rybackiej tj. rzece Wiśle (od Gusina do 
Błot), rzece Świder (od Kołbieli do ujścia), Moczydle i Jeziórku w Karczewie, jeziorze 



2 
 

Rokola w Otwocku Wielkim i Łasze Nowowiejskiej. Straż dba również o bezpieczeństwo 
wędkujących. 

Społeczna Straż Rybacka posiada łódź zatokową z silnikiem, lornetkę, reflektor                    
i noktowizor. Finanse pochodzą ze środków statutowych. Corocznie sporządzany jest 
preliminarz budżetowy. 
Komendant stwierdził, że Społeczna Straż Rybacka powinna być jednolicie umundurowana. 
Społeczna Straż Rybacka współpracuje z Policją, nie współpracuje z WOPR. 
 Następnie członkowie Komisji zadawali Komendantowi pytania m.in.: 

− Pan Janusz Budny zapytał jak reaguje Straż, gdy jest więcej wędek, trwa okres 
ochronny lub nie zachowane są wymiary złowionych ryb? 
Komendant odpowiedział, że połów może odbywać się dwoma wędkami 

równocześnie. Jeżeli ktoś ma więcej wędek to płaci mandat w wysokości 100 zł od wędki. 
Można skonfiskować wędki. Wędkarz nie musi zostać ukarany mandatem, można go 
upomnieć lub skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. W przypadku ciągłego 
łamania przepisów rzecznik może skierować sprawę do sądu koleżeńskiego, który stosuje 
kary od upomnienia do nagany, albo odebrania uprawnień.  

− Pan Tomasz Atłowski zapytał, czy do łowienia w zbiorniku przeciwpożarowym mają 
zastosowanie przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym? 
Komendant odpowiedział, że jeśli woda jest zgłoszona do PZW to przepisy w/w 

ustawy mają zastosowanie. 
− Pan Tomasz Atłowski zapytał, czy jezioro Torfy jest dzierżawione przez koło 

wędkarskie? 
Komendant odpowiedział, że nie, ponieważ jest to rezerwat. 

− Przewodnicząca zapytała na jakie konto wpływają środki z mandatów? 
Komendant odpowiedział, że na konto wojewody. 

− Pan Janusz Budny zapytał jakie warunki trzeba spełniać, żeby założyć koło 
wędkarskie? 
Komendant odpowiedział, że trzeba zebrać podpisy co najmniej 50 osób, które chcą 

założyć koło. Następnie przesłać wniosek do zarządu okręgu, który rozpatruje w/w wniosek     
i uchwałą powołuje koło. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na początku I kadencji Rady Powiatu był 
organizowany konkurs wędkarski o puchar Starosty. Dlaczego obecnie nie ma tego konkursu? 

Komendant odpowiedział, że obecnie są zawody wędkarskie na jeziorze Rokola                   
o puchar Prezydenta  Miasta Otwocka. 

Pan Janusz Budny poinformował, że do 15 września powinien wpłynąć wniosek do 
budżetu powiatu o zabezpieczenie środków na organizację przedmiotowego zadania. Wniosek 
taki w obecnej kadencji nie wpłynął. 

 
WNIOSEK 
W ramach promocji ochrony środowiska Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie 
Powiatu Otwockiego na rok 2013 środków finansowych na realizację zadania p.n.”Zawody 
wędkarskie o puchar Starosty Otwockiego”. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji. 
 
 Przewodnicząca podziękowała Komendantowi za wykonywanie „dobrej roboty” na 
rzecz społeczności wędkarskiej, czasami nawet z narażeniem życia. 
 
Ad. 2 

Nie było tematów w sprawach różnych. 
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Ad. 3 
Protokół Nr 22/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 4  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
Przebieg obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 
 

 
            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 


