Uchwała Nr 67/IX/1999
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia
Regulaminu jej działania.
Uchwała Nr 67/IX/1999
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 czerwca 1999 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia
Regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 14 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, póz. 578 z późn. zm.) art. 24 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (Dz. U. Nr 21, póz. 91 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§1.
Wyrazić zgodę na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Warszawski, oraz jego Koła Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzić Regulamin Społecznej Straży Rybackiej w brzmieniu
załącznika do uchwały, stanowiącym integralną część Uchwały.
§2.
Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli
przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na j ej podstawie.
§3.
Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe na obszarze Powiatu
Otwockiego.
§4.
Społeczna Straż Rybacka podlega Staroście Powiatu Otwockiego.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Otwockiego.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§7.
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 67/IX/1999 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 czerwca 1999 r.
Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Otwockiego
Struktura organizacyjna i zadania straży
§1.
1. Społeczną Strażą Rybacką powiatu kieruje Komendant Powiatowy Społecznej Straży rybackiej zwany
dalej „Komendantem Powiatowym".
2. Komendanta Powiatowego powołuje i odwołuje Starosta:
a) na wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie,
b) w uzasadnionych przypadkach Starosta może odwołać Komendanta Powiatowego bez wniosku, o którym
mowa w ust. 2 pkt a.
3. Komendant Powiatowy:
a) powołuje i odwołuje strażników Społecznej Straży Rybackiej, zwanych dalej „strażnikami",
b) w miarę potrzeb może tworzyć grupy terenowe i powoływać komendantów tych grup, zwanych dalej
„komendantami grup".
4. Strażnicy i komendanci grup są bezpośrednio podporządkowani Komendantowi Powiatowemu.
5. W przypadku utworzenia grupy terenowej strażnicy z tej grupy, podporządkowani są bezpośrednio
komendantowi grupy.
§2.
Społeczna Straż Rybacka spełnia swoje zadania zgodnie z ustalonym przez Komendanta Powiatowego
Społecznej Straży Rybackiej harmonogramem poprzez:
1) organizowanie w porozumieniu z Państwową Strażą Rybacką wspólnych akcji mających na celu
zabezpieczanie przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym,
2) współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych dla
strażników,
3) informowanie Państwowej Straży Rybackiej o występujących zagrożeniach naruszenia i naruszeniach
przepisów o rybactwie śródlądowym oraz rejonach, w których powierzchniowe wody śródlądowe wymagają
szczególnej ochrony,
4) współpracę z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i uprawnionymi do rybactwa.
Warunki wstąpienia do straży
§3.
1. Wstępujący w szeregi Społecznej Straży Rybackiej musi znać przepisy:
Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21 póz. 91 z
późn. zm.; w 1988 r. Dz. U. Nr 19 poz.132, w 1989 r. Dz. U. Nr 35 póz. 192, w 1990 r.
Dz. U. Nr 34 póz. 198, w 1996 r. dz. U. Nr 106 póz. 496 i nr 128 póz. 602, w 1997 r. Dz.

Dz. U. Nr 34 póz. 198, w 1996 r. dz. U. Nr 106 póz. 496 i nr 128 póz. 602, w 1997 r. Dz.
U. Nr 88 póz. 554 i w 1998 r. Dz. U. Nr 106 póz. 668),
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1997 r. w
sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wydanego
na podstawie art. 21 w/w ustawy,
Regulaminu połowu ryb na wodach danego użytkownika,
- Niniejszy regulamin.
2. Kandydat na strażnika nie może:
figurować w Centralnym Rejestrze Skazanych ani tez w przeszłości być karanym z przestępstwo z ustawy o
rybactwie,
- cierpieć na chorobę psychiczną, schorzenia serca i płuc, mieć mniej niż 18 lat.
Obowiązki strażnika
§4.
1. Strażnik zobowiązany jest do:
a) poszanowania przydzielonego mu wyposażenia, za które w wypadku zawinionego uszkodzenia lub
utraty ponosi odpowiedzialność materialną,
b) wzięcia udziału przynajmniej w pięciu akcjach patrolowych w roku prowadzonych przez macierzystą
formację SSR,
c) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych, strażnik zobligowany jest do noszenia na widocznym
miejscu (zewnętrzna strona lewej połowy okrycia wierzchniego - na wysokości piersi) odznaki i posiadania
przy sobie ważnej legitymacji strażnika Społecznej straży Rybackiej.
3. Strażnik wchodzący w skład patrolu Państwowej Straży Rybackiej, Policji lub straży Miejskiej jest
obowiązany do wykonywania poleceń dowódcy tego patrolu.
Podejmowanie czynności służbowych
§5.
1. Strażnik może działać:
a) samodzielnie - podległość organizacyjna nie ogranicza strażników w podejmowaniu doraźnych,
samodzielnych działań w zakresie przysługujących im uprawnień,
b) lub w patrolu.
2. Patrol Społecznej Straży Rybackiej składa się co najmniej z dwóch strażników.
3. Patrolem kieruje strażnik wyznaczony przez Komendanta Powiatowego lub komendanta
grupy.
4. Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką, Policją lub Strażą Miejską.
§6.
1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje osobie kontrolującej legitymacje strażnika Społeczne
Straży Rybackiej.
2. W razie udaremnienia strażnikowi wykonania czynności służbowych wynikających z uprawnień, o których
mowa w art. 25 ust l ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21 póz. 91 z
późn. zm.; w 1988 r. Dz. U. Nr 19 póz. 132, w 1989 r. Dz. U. Nr 35 póz. 192, w 1990 r. Dz. U. Nr 34 póz.
198, w 1996 r. Dz. U. Nr 106 poz.496 i Nr 128 póz. 602, w 1997 r. Dz. U. Nr 88 poz.554 i w 1998 r. Dz. U.
Nr 106 póz. 668), strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia o tym komendanta grupy, a w razie
jego braku - Komendanta Powiatowego. O zaistniałej sytuacji Komendant Powiatowy powiadamia na
piśmie Powiatową Straż Rybacką
3. W razie zagrożenia zdrowia i życia strażnika lub popełnienia przez kontrolowanego wykroczenia bądź
przestępstwa strażnik powinien natychmiast powiadomić najbliższy posterunek Policji lub Państwowej
Straży Rybackiej.
4. Z przeprowadzonej kontroli oraz czynności zabezpieczających strażnik sporządza notatkę służbową,
zwaną dalej „notatką"
§7.
1. Porzucone ryby strażnik zdaje za pokwitowaniem magazynowym . uprawnionemu do rybactwa (PZW Ośrodek Rybacki w Wierzbicy). Pokwitowanie musi zawierać masę ryb z podziałem na gatunki.
2. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego przekazania porzuconych ryb uprawnionemu do rybactwa, dla
zapobieżenia ich zepsuciu mogą zostać przekazane za protokołem: szkołom, domom dziecka lub innym
placówkom opieki społecznej, w celu ich dalszego zago spo darowani a.
3. Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możliwe, dokonuje się komisyjnego ważenia przed
ich przekazaniem i sporządza się odpowiednią adnotację w protokole przekazania.
4. W przypadku gdy nie ma możliwości zważenia ryb, podaje się dla każdego gatunku z osobna: ilość
sztuk i długość całkowitą każdej ryby np. okoń - 6 sztuk- 10,14,16,17,29 i 15 cm długości całkowitej.
5. Pokwitowanie magazynowe lub protokół przekazania ryb, o których mowa w ust. l i 2 należy załączyć do
notatki.
§8.
1. W przypadku znalezienia porzuconych przedmiotów służących do połowu ryb, strażnik ma obowiązek je
zabezpieczyć i sporządzić notatkę.
2. W notatce, o której mowa w ust. l, określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy
przedmiotów.
3. Porzucone przedmioty służące do połowu ryb wraz z notatka przekazuje się niezwłocznie - w terminie 5
dni od znalezienia - Państwowej Straży Rybackiej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy je w
wymienionym terminie zdeponować za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa (PZW - Ośrodek
Rybacki w Wierzbicy).
§9.
1. W przypadku odebrania osobie kontrolowanej ryb i przedmiotów służących do ich połowu, wypisuje
pokwitowanie, w który:
a) wyszczególnia się: masę ryb z podziałem na gatunki lub podaje się dla każdego gatunku z osobna:
ilość sztuk i długość całkowitą każdej ryby,
b) określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy przedmiotów.
2. Dalszy tok postępowania z zatrzymanymi rybami i przedmiotami normują § 7 i § 8.
§10.
Pokwitowania, o których mowa w § 8 ust. l muszą być: ostemplowane pieczęcią Społecznej Straży
Rybackiej, zaopatrzone w numer i podpisane przez strażnika. Sporządza się je w trzech egzemplarzach, z
tym że; oryginał - po skwitowaniu przejęcia - otrzymuje osoba kontrolowana, pierwszą kopię załącza się

Rybackiej, zaopatrzone w numer i podpisane przez strażnika. Sporządza się je w trzech egzemplarzach, z
tym że; oryginał - po skwitowaniu przejęcia - otrzymuje osoba kontrolowana, pierwszą kopię załącza się
do notatki a druga zachowuje.
§11.
W przepadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko przepisom o
rybactwie śródlądowym, Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej kieruje do Państwowej Straży
Rybackiej raport, do którego załącza notatkę. Czynności te winien wykonać niezwłocznie - nie później niż
w terminie 5 dni od dnia, w którym czyn karany został ujawniony.

