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 UCHWALA NR .^S/.A../2011

ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
Z DNIA ...@A^J^/.^-.......20nR.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatn w Sierpcu projektu
uchwaty zmieniajacej Uchwate w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie
Spotecznej Strazy Rybackiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.),
@ 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r.
(Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002r., Nr 173, poz.
3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt uchwaly zmieniajacej Uchwale
w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie Spolecznej Strazy Rybackiej
stanowiacej zaiacznik do niniejszej uchwaly.

                                   @2.
Wykonanie Uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                   @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1. Jan Laskowski - przewodniczacy

2. Marek Gasiorowski - czlonek

3. Slawomir Olejniczak - czlonek

4. Wojciech Rychter - czlonek

5. Krystyna Siwiec - czlonek



PROJEKT
   UCHWALA Nr....../....../ll

RADY POWIATU W SIERPCU
  zdnia..............................2011

zmieniajaca Uchwale w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie
Spofecznej Strazy Rybackiej

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzadzie
 powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1
 i ust. la ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie srodladowym
 (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.

 W Uchwale Nr 84/XVI/2000r Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 22 marca
2000r. w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie Spolecznej Strazy Rybackiej -
wprowadza sie nastepujace zmiany:

  1)w @ 1 zwrot ,,Zarzad Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Plocku"
    zastepuje sie zwrotem: ,,Zarzad Okregu Plocko - Wloclawskiego Polskiego
    Zwiazku Wedkarskiego";

  2) Zaiacznik do uchwaly otrzymuje brzmienie w tresci stanowiacej zaiacznik
    do nmiejszej uchwaly.

                                   @1                                     2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu.

                                   @3.

Uchwale nalezy przekazac Zarzadowi Okregu Plocko - Wloclawskiego
Polskiego Zwiazku Wedkarskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.

                                   @4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



do projektu uchwaty Rady Powiatu w Sierpcu dotyczace zmiany 1
Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 84/XVI/2000r z dnia 22 marcs
w sprawie wyrazenia zgody na uhvorzenie Spotecznej Strazy Rybac

 dotyczace zmiany
' z dnia 22 marc;

      W mysl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie

srodladowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 z pozn. zm.) rada powiatu na

wniosek starosty moze utworzyc Spoleczna Straz Rybacka. albo wyrazic zgode

na utworzenie Spolecznej Strazy Rybackiej przez zainteresowane organizacje

spoleczne lub uprawnionych do rybactwa. Regulamin Spolecznej Strazy

Rybackiej uchwala rada powiatu, zgodnie z art. 24 ust. la wyzej cytowanej

ustawy.

      Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 22 marca 2000r. podjela Uchwale

Nr 84/XVI/2000r w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie Spolecznej Strazy

Rybackiej, a zajt'a.cznik do tej Uchwaly stanowi Regulamin Spoleczny Strazy

Rybackiej.

      Okreg Plocko - Wtoclawski Polskiego Zwiazku Wedkarskiego wystapil

do Rady Powiatu o dokonanie zmiany dotychczas obowiazujacego Regulaminu

Spolecznej Strazy Rybackiej.

      Przedstawiona  propozycja  zmiany  Regulaminu  doprecyzowuje

prawidlowe wykonywanie zadan z zakresu ochrony ryb oraz ma na celu

zapewnic wlasciwa wspolprace Spolecznej Strazy Rybackiej z P.mstwow^

Straza Rybacka, Starosta i Zarzadem PZW.



ZAL4CZNIK
DO UCHWALYNR......./.......2011
RADY POWIATU W SIERPCU
w dniu ....................................2011

        REGULAMIN
SPOLECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ

I.PRZEPISYOGOLNE

1. Spoteczna Straz Rybacka dziata na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.
    o rybactwie srodladowym (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 189 poz. 1471 ze zm.),
   zwanej dalej ,,ustawa" oraz przepisow wydawanych na jej podstawie i niniejszego
   Regulaminu.

2. Spoleczna^ Straz Rybacka tworzy Polski Zwiazek Wedkarski Okreg Plocko - Wloclawski
   PZW we Wloclawku na podstawie zgody Rady Powiatu.

3. Straznikom  Spolecznej  Strazy  Rybackiej  niezbedne  srodki  i  wyposazenie
   do wykonywania zadan w miare posiadanych funduszy, zapewnia Zarzad Okregu Ptocko
   - Wtoc^awskiego PZW we Wtoctawku.

II.ZAKRES DZIALANIA SPOLECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ

1. Zadaniem Spolecznej Strazy Rybackiej jest wspoldzialanie z Panstwowa^ Strazy Rybacka
   w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie srodladowym oraz przepisow wydawanych
   najej podstawie.

2. Spoleczna Straz Rybacka wykonuje zadania z zakresu ochrony ryb w powierzchniowych
   wodach srodladowych potozonych na obszarze powiatu sierpeckiego, beda^cych
   wlasnoscia_ Skarbu Panstwa.

III.   ORGANIZACJA SPOLECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ

                                          @3

1. W sktad Spotecznej Strazy Rybackiej wchodza^:
    l.Komendant Spotecznej Strazy Rybackiej, zwany dalej ,Jkomendantem",
    2.Straznicy Spolecznej Strazy Rybackiej, zwani dalej ,,strazmkami".

2. Spoteczna^ Strazq_ Rybacka kieruje Komendant.

                                          @4



Komendanta powoluje i odwohye Starosta na wniosek Zarzadu Okregu
WIoclawskiego PZW we Wtoctawku.

1.

2.

1.
2.

3.

4.
5.

@5

Komendant   organizuje   prace   Spolecznej   Strazy   Rybackiej   samodzielnie
lub w porozumieniu z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Rybackiej,

'tocko

Posterunkami Panstwowej Strazy Rybackiej, Policja, Strazami Miejskimi i (pminnym,
a takze imiymi organizacjami spo-tecznymi i jednostkami dziatajacymi na rzec
rybactwa i srodowiska naturalnego.
Do obowiazku Komendanta nalezy, w szczegolnosci:
a)

b)
c)

d)

e)

!)

ochrony

h)

i)

prowadzenie niezbednej dokumentacji zwiazanej z funkcjonowaniem Spotecznej
Strazy Rybackiej,
ustalanie planow i harmonogramow dziaj-an Spotecznej Strazy Rybackiej,
wyznaczenie zadan dia Komendantow grup i straznikow oraz naczorowanie
ich wykonywania,
organizowanie, w porozumieniu z Komendantem Wojewodzkim Panstwo >vej Strazy
Rybackiej, wspolnych akcji majacych na celu zapobieganie wykroczeniom przeciwko
ustawie o rybactwie srodladowym i przepisom wykonawczym do tej ustawy,
informowanie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej  Strazy Rybackiej
o wystepujacych zagrozeniach oraz o rejonach wymagaja^cych szczegohiej ochrony,
wspoldziatanie z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Rybackiej
w zakresie organizowania szkolen specjalistycznych dia straznikow,
skladanie kwartalnego sprawozdania z dziatalnosci strazy Wojewodzie, poprzez
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Rybackiej oraz informacji
dotyczacych dzialalnosci strazy na zadanie,
skladanie raz w roku sprawozdania z dziatamosci Spotecznej Strazy Rybac dej Radzie
Powiat, oraz polroczne i roczne Zarzadowi Okregu Ptocko - Wloc-taws dego PZW
we Wtoctawku.

i) kierowanie do Rzecznikow Dyscyplinarnych Kot Polskiego Zwiazku Wedkarskiego,
    zawiadomien o naruszaniu przepisow ustawy lub o naruszaniu jregulaminu

    amatorskiego polowu ryb, przez czlonka Polskiego Zwiazku Wedkarskiego.
j) na biezaco utrzymywanie kontaktu ze Staroste a takze z Zarzadem Okre ^u Plocko -

    WIoclawskiego Polskiego Zwiazku Wedkarskiego we Wloclawku w zakresie
    funkcjonowania strazy.

Komendant w porozumieniu ze Staroste i PZW - Okreg we Wloctawku me ze zawierac
umowy o wspolpracy ze Spolecznyn'd Strazami Rybackimi zakresie ('chrony ryb
w powierzchniowych wodach srodla^dowych na obszarach innych powiatow.

                                       @6

W ramach Spo-lecznej Strazy Rybackiej mogq_ bye tworzone gmpy terenowe s .razy,
Grupq_ terenowe kieruje Komendant grupy Spolecznej Strazy Rybackiej, zwany dalej
,,komendantem grupy".
Komendanta grupy powohlje i odwotuje Komendant Spolecznej Strazy Rybackiej
w porozumieniu z Zarzadem Okregu Plocko - Wtoclawskiego Polskiego Zwiazku
Wedkarskiego we Wtoclawku.
Zakres obowiazkow Komendanta grupy okresia Komendajnt.
Straznicy grupy terenowej sa^bezposrednio podporzadkowani Komendantowi grupy.
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 1. Straznika Spolecznej Strazy Rybackiej powomje i odwomje Komendant.
2. Komendant odwoluje straznika z funkcji straznika Spolecznej Strazy Rybackiej

    najego wniosek lub bez wniosku w przypadku nie przestrzegania R.egulaminu lub ustawy
    o rybactwie srodladowym oraz przepisow wydawanych najej podstawie.

3. Straznikowi Spolecznej Strazy Rybackiej przysmguje legitymacja i odznaka straznika
    Spolecznej Strazy Rybackiej.

4. Legitymacje straznika Spotecznej Strazy Rybackiej wydaje i uniewaznia Starosta na
    wniosek Komendanta.

5. Komendantem i Straznikiem Spolecznej Strazy Rybackiej, moze bye osoba, ktora
   jest cztonkiem Polskiego Zwiazku Wedkarskiego i wyrazila zgode na pefflienie funkcji
    straznika, niekarana, posiadajaca kwalifikacje w zakresie przepisow ustawy o rybactwie
    srodladowym i Regulaminu amatorskiego polowu ryb, wydanego przez PZW.

                                          @8

1. Straznicy podczas wykonywania zadan. kontrolnych mogq, dzialac w samodzielnych
   patrolach  w  sktadzie  patroli  Panstwowej   Strazy  Rybackiej  lub  wspolnie
    z przedstawicielami innych instytucji i organizacji posiadajacych uprawnienia kontrolne.

2. Patrol Spolecznej Strazy Rybackiej sklada sie, co najmniej z 2 straznikow.
3. Komendant lub Komendant grupy wyznacza dowodcow patroli Spolecznej Strazy

    Rybackiej stalych lub na czas trwania kontroli.
4. Straznicy wchodzacy w sklad patrolu Spolecznej Strazy Rybackiej, sa^ zobowi^zani

   do wykonywania poleceii dowodcy patrolu, a w przypadku uczestnictwa we wspolnych
   kontrolach - dowodcy patrolu Panstwowej Strazy Rybackiej.

5. Powyzsze nie ogranicza straznika w podejmowaniu samodzielnych dzialan w zakiesie
   przysmgujacych mu uprawnien.

IV.   PRAWA I OBOWIAZKI SPOLECZNE STRAZY RYBACKIEJ.

3. Straznik Spolecznej Strazy Rybackiej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych
   uprawnionyjest do:
   1) kontroli dokumentow uprawniajacych do pol-owu ryb osob dokonujacych polowu oraz

     dokumentow  srwierdzajacych  pochodzenie  ryb  u  osob  przetwarzajacych
     lub wprowadzajacych ryby do obrotu,

   2) kontroli masy i gatunkow odtowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych
     do obrotu oraz przedmiotow sluzacych do ich polowu,

   3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotow sluzacych do ich potowu w wypadku
     niemoznosci ustalenia ich posiadacza,

   4) zadania wyjasnien i wykonywania czymiosci niezbednych do przeprowadzenia kontroli,
     a w przypadku uzasadnionego podejrzenia pope^nienia przestepstwa lub wykroczema
     odebraniu za pokwitowaniem ryb i przedmiotow sh-izacych do ich polowu.

4. Straznik Spolecznej Strazy Rybackiej podczas i w zwiazku z wykonywaniem czynnosci,
   o ktorych mowa w ust. 1 korzysta z ocl-u-ony prawnej przyshiguj^cej funkcjonariuszom
   publicznym.

                                         @10



1.

2.

V.

1.

3.

1.

2.

3.

Do obowiazkow straznika nalezy, w szczegolnosci:
1) czynnie uczestniczyc w dzialaniach kontrolnych strazy,
2) podejmujac czynnosci kontrolne posiadac legitymacje straznika Spoleczny Strazy

   Rybackiej i nosic na widocznym miejscu odznake Spolecznej Strazy Rybackiej,
3) scisle przestrzegac przepisy ustawy o rybactwie srodladowym i przepisy wydme najej

   podstawie,
4) wykonywac polecenia kierujacego patrolem strazy,
5) prowadzic notatnik/sporzadzac notatki i przekazywacje Komendantowi,
6) dbac o przydzielone mu wyposazenie, za ktore w wypadku zawinionego us skodzenia

   lub utraty ponosi odpowiedzialnosc materialna,
Straznik powinien spelniac swoje obowiazki w sposob zapewniajq_cy sprawne
i prawidtowe wykonywanie zadaii Spolecznej Strazy Rybackiej.

   TRYB POSTEPOWANIAPODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNYCH

 .Ituralnego

3owiazany

rzez osobe
ym fakcie

                                           @11
1. Podczas dokonywania kontroli, straznik obowiazany jest. przestrzegac zasad kulturalnego

    zachowania sie i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.
2. Przed   przystapieniem   do   czynnosci   kontrolnych,   straznik   opowiazany

   jest do przedstawienia sie osobie kontrolowanej i okazania legitymacji straznika.
3. W razie uniemozliwiania straznikowi wykonywania czyimosci kontrolnych przez osobe

    kontrolowana, straznik odstepuje od tych czynnosci zawiadamiajac o tym fakcie
    najblizszy Posterunek Policji oraz Komendanta SSR.

                                           @ 12

1. Z przeprowadzonych kontroli, o ktorych mowa w @ 9 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Regulaminu,
    przeprowadzajacyje straznik lub kiemjacy patrolem sporza^dza zbiorcze sprawozdanie.

2. Z przeprowadzonych czynnosci, o ktorych mowa w @ 9 ust. 1 pkt. 3 craz pkt. 4
    Regulaminu, straznik lub osoba kierujaca patrolem sporzadza notatke, kto-a powinna
    zawierac:
    1) czas, date i miejsce przeprowadzonych czynnosci,
    2) imie, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,
    3) wyszczegomienie przeprowadzonych czynnosci,
   4) czytelny podpis straznika lub kierujacego patrolem.

13

przekazujaZabezpieczajac porzucone ryby Straznicy lub kierujacy patrolem przekazuja
je za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.
W pokwitowaniu wyszczegolnia sie ilosc i mase ryb z podziatem na gatunki. Jezeli
nie ma mozliwosci ich zwazenia, podaje sie ilosc poszczegoljiych gatunkow w sztukach,
a mase okresia orientacyjnie, zaznaczajac jednoczesnie na pokwitowaniu, '.'@ ich masa
zostala okreslona szacunkowo.
Kopie pokwitowania dolacza sie do notatki.

                                      @ 14

1. W wypadku odebrania ryb osobie kontrolowane wystawia sie pokwitowanie.
2. Do pokwitowani, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio @ 13 ust.



 3. Kopie pokwitowania dolacza sie do notatki.
 4. W notatce straznik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, ktoremu zostaly

    przekazane odebrane ryby.
 5. Ryby ziowione w wypadkach okreslonych przepisami o ochronie przyrody, o wymiarach

    ochronnych oraz w okresie ochronnym, jezeli sa^ zywa, niezwtocznie wypuszcza sie
    do tego samego towiska, z zachowaniem niezbednej starannosci. Fakt wpuszczenia tych
    ryb straznik odnotowuje w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej.

                                          @15

 1. W przypadku odebrania osobie kontrolowanej narzedzi lub innych przedmiotow, ktore
    smzyly lub byly przeznaczone do polowu ryb, straznik wydaje pokwitowanie.

2. Zabezpieczajac porzucone i odebrane przedmioty sluzace do polowu ryb, Komendant
    przekazujeje za pokwitowaniem Panstwowej Strazy Rybackiej; w wypadku, gdy nie ma
    mozliwosci przekazania tych przedmiotow Panstwowej Strazy Rybackiej, moga one
    zostac zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa badz
    na najblizszym posterunku Policji.

3. W pokwitowaniu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2; okresia sie rodzaj, liczbe
    oraz charakterystyczne cechy tych przedmiotow.

4. Kopie pokwitowania dolacza sie do notatki.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestepstwa lub wykroczenia

    przeciwko przepisom ustawy o rybactwie srodladowym, Komendant kieruje
    do Panstwowej Strazy Rybackiej wyczerpujacy raport. Do raportu dolacza notatke oraz
    zatrzymanie narzedzie lub inne przedmioty przeznaczone do polowu ryb, wraz z kopia^
    pokwitowania. Czynnosci te winien wykonywac niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie
    3 dni od dnia, w ktorym czyn karalny zostal ujawniony.

                                          @16

1. W przypadku stwierdzenia sniecia ryb lub innych objawow zanieczyszczen wod straznik
   jest zobowiazany niezw-tocznie zawiadomic o tym fakcie Komendanta oraz Panstwowa^
    Straz Rybacka,

2. Niezaleznie od powyzszego straznik zobowiazany jest do podjecia czynnosci w celu:
    1) ustalenia w miare mozliwosci zrodia zanieczyszczenia,
    2) zabezpieczenie snietych ryb, rakow lub minorow oraz ptact\va wodnego,
    3) pobrania probek wody,
    4) sporzadzenia notatki zawierajacej opis zanieczyszczenia, jego zasieg i ewentualnie

      skutki,
    5) ustalenia tozsamosci swiadkow^ zdarzenia.

VI.  NADZOR NAD DZIALALNOSCI4 SPOLECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ

                                          @17
1. Nadzor specjalistyczny nad Spoleczna^ Strazy Rybacka w imieniu Wojewody sprawuje

    Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Rybackiej.
2. W ramach nadzoru Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Rybackiej przeprowadza

   roczne i okresowe kontrole oraz kontrole dorazne - na wniosek Wojewody lub z wl-asnej
    micjatywy, po uprzednim powiadomieniu Wojewody o jej przyczynach i terminie.

3. Nadzor merytoryczny nad Spoleczna_ Strazq, Rybacka z upowaznienia Zarzadu Okregu
   Plocko Wloclawskiego PZW we Wloclawku sprawuje Wiceprezes ds. ochrony wod.

Vn. POSTANOWIENIA KONCOWE



                                      @18

1. Zmiany lub poprawki w Regulaminie Rada Powiatu dokonuje na wniosel. Zarzadu
   Okregu Pfocko - Wloclawskiego PZW we Wtoctawku.

2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepi;>y ustawy
   o rybactwie srodladowym i przepisy wykonawcze do tej ustawy.


