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UCHWAŁA NR……….
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia ……………..

w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej
przy Gospodarstwie Rybackim Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 23 w Międzyrzeczu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652 ze. zm.) w związku z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 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. Nr 49, poz. 489)
uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie
Międzyrzeckim przez Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Międzyrzeczu z siedzibą przy ul.
30 Stycznia 23.
§ 2. Uchwala się regulamin Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Międzyrzeckim w
brzmieniu następującym:
„R E G U L A M I N
Społecznej Straży Rybackiej przy Gospodarstwie Rybackim
Sp. z o. o. w Międzyrzeczu
I.

Postanowienia ogólne
§1
1. Społeczna straż rybacka działa na podstawie art.24 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652 ze. zm.) oraz przepisów
wydanych na jej podstawie.
2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania przepisów ustawy
o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
we współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką.
3. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Gospodarstwie
Rybackim Sp. z o. o. w Międzyrzeczu są jeziora niżej wymienione położone
w powiecie międzyrzeckim :
1. Bukowieckie
2. Wyszanowskie
3. Oczko Skoki
4. Żółwin
5. Paklicko Małe
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6. Stoki
7. Kęszyckie i Krzaczaste
8. Długie
9. Kurskie
10. Młyńskie
11. Oko Kęszyckie
a także wody innych podmiotów uprawnionych do rybactwa, z którymi zostały
zawarte porozumienia o prowadzeniu kontroli przez Społeczną Straż Rybacką.
4. Zarząd Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu zapewnia strażnikom
środki i wyposażenie do wykonywania zadań.
5. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda Lubuski,
a w jego imieniu Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Rybackiej województwa
lubuskiego .
II.

Organizacja Społecznej Straży Rybackiej
§2
1. W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzą :
1. Komendant Straży Rybackiej przy Gospodarstwie Rybackim Sp. z o. o. w
Międzyrzeczu, zwanym dalej Komendantem.
2. Zastępca Komendanta SSR zwany dalej zastępcą .
3. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zwani dalej strażnikami .
3. Społeczną Strażą Rybacką kieruje Komendant przy pomocy zastępcy .
4. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej są bezpośrednio podlegli Komendantowi.
5. Strażnicy mogą działać w składzie patroli Społecznej Straży Rybackiej albo wspólnie
z Państwową Strażą Rybacką , Policją lub Strażą Leśną. Mogą również współdziałać
z organami administracji i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony
wód, przyrody, mienia społecznego i przestrzegania prawa.
6. Patrol Społecznej Straży Rybackiej składa się co najmniej z trzech strażników.
7. Patrolem kieruje wyznaczony przez Komendanta lub jego zastępcę strażnik .

III.

Tryb powoływania, odwoływania oraz zakres obowiązków Komendanta
§3
1. Komendanta Społecznej Straży Rybackiej i jego zastępcę powołuje i odwołuje
Starosta na wniosek Zarządu Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu
w uzgodnienu z komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej.
2. Do obowiązków Komendanta w szczególności należy:
1) ustalanie planów i harmonogramów działań SSR,
2) sporządzanie dla Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej
oraz Starosty na ich żądanie informacji o działalności Społecznej Straży
Rybackiej,
3) informowanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej
o wystąpujących zagrożeniach oraz o rejonach wymagających szczególnej
ochrony,
4) współdziałanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej
w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych dla strażników.
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IV.

Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres obowiązków i uprawnień strażnika
§4
1. Strażnikiem SSR może być osoba, która :
1. wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Społecznego Strażnika Społecznego,
2. jest obywatelem polskim,
3. ukończyła 21 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni
z praw publicznych,
4. posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji strażnika,
5. nie była karana,
6. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej .
2. Strażnika powołuje i odwołuje Komendant Powiatowy na wniosek Zarządu
Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.
3. Strażnik zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień :
1) ustawy o rybactwie śródlądowym,
2) regulaminu amatorskiego połowu ryb,
3) regulaminu SSR.
4. W czasie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających, strażnik
zobowiązany jest do noszenia odznaki oraz posiadania ważnej legitymacji strażnika
SSR.
5. Strażnik wchodzący w skład patrolu SSR jest obowiązany do wykonywania poleceń
dowódcy tego patrolu.
6. Strażnik jest odpowiedzialny za przydzielony mu sprzęt i wyposażenie.
7. Po wykonywanych czynnościach kontrolnych lub zabezpieczających dowódca patrolu
sporządza notatkę, która powinna zawierać:
1) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,
2) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,
3) czytelny podpis dowódcy patrolu .
Tak przeprowadzoną notatkę przekazuje niezwłocznie do Komendanta SSR.
§5
1. Strażnik SSR uprawniony jest do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu,
2) kontroli dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających
lub wprowadzających ryby do obrotu,
3) kontroli jakości , masy i gatunków ryb odłowionych , przetwarzanych
lub wprowadzonych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,
4) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu
w przypadku niemożliwości ustalenia ich właściciela,
5) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu,
przy czym ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa,
a przedmioty zabezpieczyć.
2. Strażnik SSR podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa
w pkt. 1, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
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V.

Sposób postępowania strażnika w czasie wykonywania czynności kontrolnych
i zabezpieczających
§6
1. Podczas dokonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad
kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolującej.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik przedstawia się osobie
kontrolowanej okazując jej ważną legitymację strażnika SSR.
3. W razie udaremnienia strażnikowi wykonywania czynności kontrolnych przez osoby
kontrolowane, odstępuje on od tych czynności i zawiadamia o tym Państwową Straż
Rybacką lub Policję . O zaistniałym wypadku powiadamia też Komendanta SSR.
4. Strażnicy w trakcie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających
zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów
obowiązujących w zakresie BHP i p. poż.

VI. Postępowanie dowódcy patrolu z odebranymi lub porzuconymi
i przedmiotami służącymi do ich połowu

rybami

§7
1. W przypadku odebrania ryb , raków lub minogów od osoby kontrolowanej, dowódca
patrolu wydaje jej pokwitowanie, w którym zobowiązany jest wyszczególnić ogólną
ilość oraz masę z podziałem na gatunki. Jeżeli nie mamożliwości ich zważenia,
dowódca patrolu powinien podać ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę
określić orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie w pokwitowaniu, że masa ryb została
określona szacunkowo.
2. Odebrane lub porzucone ryby, raki lub mionogi dowódca patrolu jest obowiązany
przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa. W szczególnie
uzsadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości szybkiego oddania ryb
uprawnionemu do rybactwa, dla zapobieżenia ich zepsuciu, dowódca patrolu może
przekazać za pokwitowaniem odebrane ryby organizacjom społecznym lub
państwowym.
3. Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możliwe, dowódca patrolu jest
obowiązany dokonać komisyjnego zważenia ryb przed ich przekazaniem.
4. Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe, względnie objęte przepisami
o ochronie przyrody ryby i raki, jeżeli są żywe, strażnik powinien niezwłocznie
wpuścić do wody z zachowaniem niezbędnej ostrożności i staranności. Fakt
wpuszczenia ryb lub raków do wody, dowódca patrolu jest obowiązany odnotować
w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej .
§8
1. W przypadku odebrania osobie kontrolowanej przedmiotów służących do połowu ryb
lub raków, dowódca patrolu na wydanym pokwitowaniu jest obowiązany określić
rodzaj, liczbę oraz inne charakterystyczne cechy tych przedmiotów.
2. Odebrane lub porzucone przedmioty służące do połowu ryb dowódca patrolu
obowiązany jest przekazać za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej,
a w przypadku , gdy nie ma takiej możliwości, mogą być one zdeponowane
za pokwitowaniem uprawnionego do rybactwa, bądź na najbliższym posterunku
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Policji.
3. Pokwitowanie o którym mowa w § 7 i 8 , dowódca patrolu (strażnik) sporządza w 3
egzeplarzach, z których oryginał pokwitowania wręcza osobie kontrolowanej,
pierwszą kopię dołącza do notatki a drugą kopię pozostawia w bloczku.
VII. Zasady współpracy Społecznej Straży Rybackiej z zainteresowanymi organizacjami
społecznymi i uprawnionymi do rybactwa
§9
Współpraca SSR z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i uprawnionymi
do rybactwa polega w szczególności na:
1) wzajemnym informowaniu się o występujących zagrożeniach, naruszania przepisów
o rybactwie śródlądowym oraz podejmowanych i wykonywanych czynnościach
kontrolnych i zabezpieczających,
2) opracowaniu wspólnych programów i uzgodnieniu okresowych planów kontroli,
3) organizowaniu wspólnych działań kontrolnych i zabezpieczających.
VIII. Przepisy końcowe
§ 10
1. Legitymacje, odznaki SSR oraz pokwitowania, o których mowa w § 7 i 8 zabezpiecza
zarząd Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.
2. Legitymację wystawia i przedłuża Starosta Międzyrzecki.
§ 11
Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Rada Powiatu w uzgodnieniu z Zarządem
Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.”
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że uchwalony w § 2 regulamin
z dniem utworzenia Społecznej Straży Rybackiej.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata
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Uzasadnienie
Gospodarstwo Rybackie Spółka z o.o. w Międzyrzeczu wystąpiło do Rady Powiatu
o wyrażenie zgody na utworzenie społecznej straży rybackiej. Do wniosku dołączono umowy
użytkowania obwodów rybackich potwierdzających uprawnienia do rybactwa na jeziorach
wymienionych w regulaminie Społecznej Straży Rybackiej.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz.U. z 2015 r. 652 ze zm.)
1.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.
1a. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu.
2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką
w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
3.Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.
Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

