PROTOKÓŁ NR 6/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 4 maja 2010 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej
w godzinach 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Przewodnicząca powitała członków organizacji pozarządowej Polskiego Klubu
Ekologicznego – Koło Otwockie Sosny oraz Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej
Powiatu Otwockiego Pana Marka Prejsa.
Proponowany porządek posiedzenia przestawiał się następująco:
1. Omówienie działalności i problemów Społecznej StraŜy Rybackiej na terenie
Powiatu Otwockiego – wystąpienie Pana Marka Prejsa.
2. Sprawy róŜne.
3. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Komendant Społecznej StraŜy Rybackiej Pan Marek Prejs poinformował, Ŝe
reprezentuje równieŜ Polski Związek Wędkarski, który działa jako stowarzyszenie, ma
osobowość prawną i posiadają statut. Społeczna StraŜ Rybacka działa na podstawie ustawy
o rybactwie śródlądowym - art. 24 „Rada powiatu na wniosek starosty moŜe utworzyć
społeczną straŜ rybacką, albo wyrazić zgodę na utworzenie społecznej straŜy rybackiej przez
zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa”. W 1999 r. Pan
Jarosław Kozłowski Starosta Otwocki złoŜył wniosek i Rada Powiatu w Otwocku powołała
Społeczną StraŜ Rybacką Powiatu Otwockiego. Rada Powiatu zaakceptowała równieŜ Pana
Marka Prejsa na Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej, w celu utworzenia grup
terenowych. Nadzór nad Społeczną StraŜą Rybacką sprawuje Wojewoda Mazowiecki
poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy Rybackiej. StraŜnikiem
Społecznej StraŜy Rybackiej moŜe być osoba posiadająca kwalifikacje Państwowej StraŜy
Rybackiej. Na terenie Powiatu Otwockiego działają cztery koła tj. Koło Józefów, Koło
Karczew, Koło Otwockie i Koło Celestynów. Jest równieŜ Koło w Sobieniach Jeziorach, ale
to juŜ okręg siedlecki. Łączenie na terenie Powiatu Otwockiego funkcjonuje 46 straŜników
Społecznej StraŜy Rybackiej. StraŜnicy zajmują się głównie przestrzeganiem ustawy
o rybactwie śródlądowym, jak równieŜ regulaminu amatorskiego połowu ryb. StraŜnik
powinien być w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym, posiadać niezbędną wiedzę na
temat ustawy o rybactwie śródlądowym, regulaminie amatorskiego połowu ryb oraz statutu
Polskiego Związku Wędkarskiego, nie moŜe być karany. StraŜnik nie musi być członkiem
Polskiego Związku Wędkarskiego.
Wszystkie wody płynące naleŜą do Skarbu Państwa, w imieniu Skarbu Państwa tymi
wodami opiekuje się Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Na wodach płynących musi być
prowadzona gospodarka rybacka, do której uprawniony jest Polski Związek Wędkarski.
Obwód rybacki Wisła 3 w granicach Powiatu Otwockiego – od Gusina do Błot, Świder 2 –
od Kołbieli do ujścia Świdra, jezioro Rokola w Otwocku Wielkim, Moczydło i Jeziórko
w Karczewie oraz Łacha Nowowiejska. Na podstawie porozumień międzykołowych

wszystkich komendantów powiatowych, straŜnicy mają prawo kontroli równieŜ w innych
powiatach. Na terenie powiatu są praktycznie wszystkie gatunki ryb: świnka, brzana, pstrąg,
lipień i inne. Kartę wędkarską wydaje Starosta w miejscu zamieszkania.
Przewodnicząca zapytała, jak radzą sobie straŜnicy w przypadku braku dostępności
do akwenu?
Pan Marek Prejs odpowiedział, Ŝe według prawa wodnego musi być zachowana linia
brzegowa 1,5 m - dostęp do brzegu wszystkich wód płynących. Ludzie jednak tego nie
przestrzegają. Komendant poinformował równieŜ o kłusownictwie szczególnie na jeziorze
Rokola, gdzie w ciągu tygodnia straŜnicy zbierali z jeziora 15 – 20 sieci, obecnie
kłusownictwo to znikoma sprawa, poniewaŜ nakładane są duŜe kary. Do pomocy przy
zwalczaniu kłusownictwa włącza się policja. Mandaty za wykroczenia wynoszą od 20 do
500 zł., nakłada je policja straŜ miejska oraz Państwowa StraŜ Rybacka.
Przewodnicząca zapytała o finansowanie zarybiania akwenów?
Pan Marek Prejs odpowiedział, Ŝe akweny zarybia Polski związek Wędkarski. Okręg
Mazowiecki to 19 tys. ha wody. Poinformował równieŜ, Ŝe Polski Związek Wędkarski
organizował nad jeziorem Rokola zawody o puchar Starosty Otwockiego, z udziałem
polskich aktorów.
Pan Zdzisław Zych zapytał o prowadzenie dziennika połowów?
Pan Marek Prejs odpowiedział, Ŝe zgodnie z ustawą wędkarze powinni prowadzić
rejestr amatorskiego połowu ryb. Prowadzenie rejestru znacznie ułatwia zarybianie
akwenów.
Przewodnicząca zapytała, czy Społeczna StraŜ Rybacka kontroluje bazary, na których
jest prowadzona sprzedaŜ ryb?
Pan Marek Prejs odpowiedział, Ŝe kontroluje.
Pan Franciszek Walczyński zapytał, czy jezioro Torfy jest pod opieką Państwowej
StraŜy Rybackiej?
Pan Marek Prejs odpowiedział, Ŝe nie, poniewaŜ jest to rezerwat.
Przewodnicząca zapytała, w jaki sposób Społeczna StraŜ Rybacka kontroluje brzegi
Wisły?
Pan Marek Prejs odpowiedział, Ŝe brzegi Wisły kontroluje komisariat rzeczny policji
w Warszawie, ponadto Społeczna StraŜ Rybacka posiada własną łódź.
Przewodnicząca podziękowała Panu Markowi Prejsowi Komendantowi Społecznej
StraŜy Rybackiej Powiatu Otwockiego za interesującą prelekcję.
Ad. 2
1. Pani Irena Fijałkowska Sekretarz Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło Otwockie
Sosny zwróciła się do Komisji z prośbą, Ŝeby powstrzymać wycinanie drzew
wszędzie, gdzie one rosną dopóki się nie podhoduje młodych. Powinno się wycinać
tylko tam, gdzie istnieje konieczność. Przy ulicy Karczewskiej oraz Wawerskiej w
Otwocku, aleja lipowa została popodcinana od dołu, a nie powinno tak być. Pani
Fijałkowska poprosiła, aby członkowie Komisji udali się na wizję lokalną, w celu
obejrzenia alei lipowych.
Pani Jadwiga Skolimowska z Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło
Otwockie Sosny zaapelowała o prowadzenie edukacji wśród młodzieŜy dot. ochrony
przyrody. Stwierdziła, Ŝe władze miasta Otwocka powinni dąŜyć do tego, aby
Otwock znów był postrzegany, jako miasto uzdrowiskowe.
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe edukacja ekologiczna, nie jest na
niewystarczającym poziomie.
2. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 30 maja 2011 r. w poniedziałek o godz.
1600.
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3. Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 83 z protokołu Nr 22/11 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 20 kwietnia 2011 r. dot. udostępnienia bazy
danych z rejestru gruntów i na jakich zasadach (wyciąg w załączeniu).
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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