
UCHWAŁA NR V/30/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 

roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej 

Straży Rybackiej. 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), art.24 ust.1 i 1a ustawy z dnia    

18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1476) oraz 

rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia          

17 maja 1999 roku – w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad 

Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz. U. z 1999 roku,            

Nr 49, poz.489), 

Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwala co następuje: 

§1 

1. Zmienia się treść Uchwały Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia                         

10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie 

Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej, w ten sposób, że §1 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§1 Wyraża się zgodę Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z 

 siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 

 Powiatu Kępińskiego.” 

2. Dotychczasowy Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/91/99 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej – Regulamin 

Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Kępińskiego” będzie 

Załącznikiem Nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR V/29/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia  29 stycznia 2019 r. 

Rada Powiatu Kępińskiego uchwałą Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

10 listopada 1999 roku wyraziła zgodę na utworzenie na terenie Powiatu Kępińskiego 

Społecznej Straży Rybackiej. Jej skład osobowy określony jest w załączniku nr 1, a 

regulamin  w załączniku nr 2.  

Na przestrzeni 18 lat, to jest od 1999 do 2017 roku, ze względu na zmiany składu 

osobowego Społecznej Straży Rybackiej, ww. uchwała była 10-krotnie zmieniana. 

Obecnie Pan Krzysztof Mocek - Dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poinformował tutejszy urząd o 

powołaniu nowego komendanta oraz 7 nowych strażników SSR, co powoduje, iż po raz 

kolejny (11 raz) zaistniała konieczność dokonania zmiany Uchwały Nr XI/91/99 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku. 

W związku z powyższym, aby uniknąć w przyszłości częstych zmian tej uchwały 

związanych ze zmianą składu osobowego SSR, obecnie usunięto z jej treści w całości 

załącznik nr 1 i zmieniono regulamin, w którym między innymi doprecyzowano sposób 

wyboru komendanta i strażników tej straży. W regulaminie tym zobowiązano również 

Zarząd Okręgu PZW w Kaliszu do corocznego przekazywania  Staroście Kępińskiemu 

aktualnego wykazu składu osobowego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kępińskiego.    

Zmiana uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Powiatu 

Kępińskiego. Wzmocni natomiast skuteczność działania straży kontrolującej 

przestrzeganie przez obywateli przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. 

W świetle powyższego, podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kępińskiego jest 

uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Załącznik Nr 1 

                                                                                                                             do UCHWAŁY NR V/29/2019 

                                                                                                                              Rady  Powiatu Kępińskiego 

                                                                                                                              z dnia 29 stycznia 2019 r. 

REGULAMIN 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kępińskiego 

§ 1.  

1. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kępińskiego, zwanej dalej: „SSR”,  

jest sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym 

oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu 

z Państwową Strażą Rybacką i Policją oraz innymi jednostkami i organizacjami 

działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i 

przestrzegania prawa.  

2. Społeczną Straż Rybacką tworzą: 

1) komendant Społecznej Straży Rybackiej, 

2) strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej „strażnikami”, 

którzy powoływani są i odwoływani w ramach przepisów wewnętrznych Polskiego 

Związku Wędkarskiego. 

3. Społeczną Strażą Rybacką kieruje komendant Społecznej Straży Rybackiej. 

§ 2.  

1. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu. 

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

3. Właściwe warunki organizacyjne i techniczne dla działalności SSR zapewnia Zarząd 

Okręgu PZW w Kaliszu, w tym pokrycie podstawowych kosztów działalności, 

gwarantując strażnikom środki i wyposażenie oraz zaplecze organizacyjne do 

wykonywania zadań. 

4. Zarząd Okręgu PZW w Kaliszu do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - 

zobowiązany jest przesłać Staroście Kępińskiemu aktualny skład osobowy Społecznej 

Straży Rybackiej Powiatu Kępińskiego wraz z legitymacjami - w celu przedłużenia 

ich ważności. 

5. Komendant jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru legitymacji i odznak od 

strażników, którzy zrezygnowali bądź zostali wykluczeni ze SSR. Legitymacje należy 

zwrócić Staroście Kępińskiemu. 

§ 3. Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację 

strażnika Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej 

Straży Rybackiej. 

 



§ 4. 

1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymację strażnika Społecznej 

Straży Rybackiej. 

2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych 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 ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu, 

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w 

wypadkach niemożności ustalenia ich posiadacza, 

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia - odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich 

połowu, z tym że ryby należy uwolnić lub przekazać za pokwitowaniem podmiotowi 

uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć. 

3. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w ust. 2, 

strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży 

Rybackiej. 

§ 5. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, 

przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie. 

§ 6. 

1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4, 

przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, zwaną dalej 

„notatką”. 

2. Notatka powinna zawierać z zastrzeżeniem § 9 ust.  4: 

a) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności, 

b) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej, 

c) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności, 

d) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem. 

§ 7.  

1. Zabezpieczając porzucone ryby, strażnicy lub kierujący patrolem przekazują je za 

pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa. 

2. W pokwitowaniu wyszczególnia się ilość i masę ryb z podziałem na gatunki. Jeżeli nie 

ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a 

masę określa orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że ich masa 

została określona szacunkowo. 

3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki. 



§ 8.  

1. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb, strażnik 

przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej; w wypadku gdy nie ma 

możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, mogą one 

zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa bądź na 

najbliższym posterunku Policji. 

2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych 

przedmiotów. 

3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki. 

§ 9.  

1. W wypadku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie. 

2. Do pokwitowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2. 

3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki. 

4. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały 

przekazane odebrane ryby. 

 

 

 

 


