
Projekt 
 
Zarządu Powiatu 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 t.j.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/99 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 25 czerwca 1999 r. 
w sprawie utworzenia przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach 
Społecznej Straży Rybackiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia....................2020 r.

REGULAMIN

SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

POWIATU SIEDLECKIEGO

§ 1

I. Postanowienia Ogólne.

1. Społeczna Straż Rybacka Powiatu Siedleckiego, zwana dalej Społeczną Strażą Rybacką,
działa na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2168 t.j.) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru
specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz. U. z
1999 r. Nr 49 poz. 489).

2. Organizatorem Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Siedleckiego jest Polski
Związek Wędkarski - Zarząd Okręgu w Siedlcach.

3. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe na
terenie Powiatu Siedleckiego, z wyłączeniem wód stanowiących własność prywatną.

4. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w
zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej
podstawie.

5. Powiat Siedlecki może dofinansowywać lub współfinansować, ze środków budżetu Powiatu,
działalność Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze Powiatu Siedleckiego w zakresie
jej zadań własnych, w tym zakupu sprzętu i umundurowania.

§ 2

II. Organizacja i zasady działania Społecznej Straży Rybackiej.

1. Społeczną Straż Rybacką tworzą:

1) Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej zwany dalej „Komendantem”,

2) Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zwani dalej „strażnikami”.

2. Społeczną Strażą Rybacką kieruje Komendant.

3. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika
Państwowej Straży Rybackiej.

4. Strażnicy są bezpośrednio podporządkowani Komendantowi.

5. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu.

6. Patrol Społecznej Straży Rybackiej powinien składać się z przynajmniej dwóch strażników.

7. Patrolem kieruje strażnik wyznaczony przez Komendanta.

8. Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką.

§ 3
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III. Tryb powołania i odwołania oraz zakres obowiązków Komendanta.

1. Komendanta Społecznej Straży Rybackiej powołuje i odwołuje Zarząd Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Siedlcach w porozumieniu ze Starostą Siedleckim.

2. Do obowiązków Komendanta Społecznej Straży Rybackiej należy:

1) ustalanie planów działania Społecznej Straży Rybackiej,

2) kontrolowanie wykonania zleconych strażnikom zadań i dokonywania oceny prawidłowości
ich wykonania,

3) sporządzanie na zlecenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej,

4) składanie Komendantowi Państwowej Straży Rybackiej informacji z działalności straży na
jego żądanie,

5) składanie sprawozdań z działalności straży:

a) Wojewodzie – raz na kwartał,

b) Zarządowi Powiatu w Siedlcach – raz na rok.

3. Strażnika powołuje i odwołuje Komendant na wniosek Zarządu Koła lub Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach.

§ 4

IV. Postępowanie strażnika w trakcie wykonywania czynności kontrolnych i
zabezpieczających.

1. Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika
Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej Straży Rybackiej.

2. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymację strażnika Społecznej Straży
Rybackiej.

3. Podczas dokonywania kontroli strażnik jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz
dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających
ryby do obrotu,

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do
obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku
niemożności ustalenia ich posiadacza;

4) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu z tym, że ryby
należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

4. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 i pkt 2 ustawy,
przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie.

5. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 23 pkt 3 i pkt 4 lit. b ustawy,
przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, która powinna zawierać:

1) czas, datę i miejsce przeprowadzenia kontroli,

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby kontrolowanej,

3) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności kontrolnych,

4) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem.

6. Zabezpieczając porzucone lub odebrane ryby strażnicy lub kierujący patrolem przekazują je
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za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, określając ich ilość w sztukach lub orientacyjną
masę. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

7. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb strażnik przekazuje
je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej, a w przypadku braku takiej możliwości
powinien je zdeponować za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa, bądź na najbliższym
posterunku Policji.

8. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych przedmiotów, a
kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

9. W wyniku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie zawierające
elementy wymienione w ust. 8, a kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

10. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały przekazane
odebrane ryby.

11. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 3
niniejszego regulaminu, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia Komendanta
Społecznej Straży Rybackiej,

§ 5

V. Przepisy końcowe.

1. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia przez Radę Powiatu Siedleckiego.
Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Siedleckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
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Uzasadnienie

Wmyśl art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 2168 t.j.) Rada Powiatu, na wniosek Starosty, może utworzyć lub wyrazić zgodę na
utworzenie przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach Społecznej Straży
Rybackiej. Również Regulamin działania Społecznej Straży Rybackiej uchwala Rada Powiatu.

Uchwałą Nr VIII/51/99 z dnia 25 czerwca 1999 r. Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła zgodę na
utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Siedlcach.

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w
zakresie przestrzegania ww. ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór
specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda poprzez Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. po samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Możliwe jest dofinansowanie działalności Społecznej Straży
Rybackiej ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na
podstawie art. 400a ust. 1 pkt 2 oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). Jednak by zaistniała taka możliwość
dofinansowania lub współfinansowania ze środków budżetu powiatu działalności Społecznej
Straży Rybackiej w zakresie jej zadań własnych, w tym zakupu sprzętu i umundurowania, w
Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej winien znajdować się stosowny zapis.

W związku z powyższym należy podjąć Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego.
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