
UCHWAŁA Nr )0<V /|W  2P& 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia #(- (JiMWl 2/)il lAu

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 
przy Stadninie Koni Walewice Spółka z o.o.

Na podstawie art.12 pkt.l 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. Nr.91, poz.578; nr 155, poz.1014, zmiana w 2000r Dz.U.Nrl2, poz.136 Dz.U. Nr 26, 
poz.306 ; Dz.U. z 2002 r, Nr 23, poz.220;Dz.U. z 2002 r.,Nr.62, poz.558; Dz.U. z 2002 r., Nr 
113, poz.984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr. 200, poz.1688; Dz.U.z 
2002 r.„ Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr. 162, poz. 1568; Dz.U.z 2004 r., Nr. 102, 
poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.,Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.,Nr.l 80, poz.l 111; Dz.U. z 2008 
r„ Nr. 223, poz.1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz.753; Dz.U. z 2009 r.,Nr 157, poz.1241; 
Dz.U. z 2010 r.,Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r.,Nr.28,poz. 146; Dz.U. z 2010 r.,Nr 40, 
poz.230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz.675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz.l 13; Dz.U. z 2011 r., 
Nr 149, poz.887; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz.1281;) oraz art. 24 ust.l i la ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz.91 , Dz.U..z 2009r Nr 
1 89, poz.l471, Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 200, poz.l322) i 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. Nr 49, poz.489)

RADA POWIATU ŁOWICKIEGO 
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1
Wyraża się zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Stadninie Koni Walewice 
Sp. z o. o. z siedzibą w Walewicach

§2

Uchwala się regulamin Społecznej Straży Rybackiej przy Stadninie Koni Walewice Sp. z o.o. 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§3



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.24 ust.l i la ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym 
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 oraz uchwalić regulamin tej straży, co niniejszym 
czyni się przedkładając projekt przedmiotowej uchwały.

W przedmiotowej sprawie złożony został pismem z dnia 11 kwietnia 2012 roku wniosek 
Stadniny Koni Walewice Spółka z o .o ., wskazując Staroście potrzebę utworzenia Społecznej 
Straży Rybackiej. Powyższe zaakceptował Starosta i wyraził zgodę na utworzenie społecznej 
formacji przyjmując jej regulamin uchwałą Rady Powiatu.

Zgodnie z art.24 ust.2 wyżej cyt. Ustawy zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest 
współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz 
przepisów wydanych na jej podstawie.
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REGULAMIN

I
olo U/kralu Nr XXV M i
i  d/v\uL Wunwwl iD li U)lo

SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

przy Stadninie Koni Walewice Spółka z o.o.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej z Państwową Strażą Rybacką w zakresie 

kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych 

na jej podstawie.

2. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe, 

wody znajdujące się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu 

lub hodowli ryb na obszarze powiatu łowickiego (obiekty Walewice i Psary)

i łęczyckiego (obiekt Pokrzywnica), użytkowane przez Stadninę Koni Walewice Spółka z o.o.

3. Właściwe warunki organizacyjne i techniczne dla działalności Społecznej Straży Rybackiej 

zabezpiecza Zarząd Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o.

4. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda Łódzki poprzez 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.

5. Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej następuje na wniosek 

Komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

6. Komendant Społecznej Straży Rybackiej składa corocznie do końca pierwszego kwartału: 

Radzie Powiatu Łowickiego, Radzie Powiatu Łęczyckiego, Komendantowi Wojewódzkiemu 

Państwowej Straży Rybackiej oraz Zarządowi Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o., 

sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za rok ubiegły.

II. Organizacja Społecznej Straży Rybackiej.

§ 2. 1. W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzą:

1) Komendant Społecznej Straży Rybackiej,

2) Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej.

§ 3. 1. Społeczną Strażą Rybacką kieruje Komendant Społecznej Straży Rybackiej.

2. Komendanta Społecznej Straży Rybackiej powołuje i odwołuje Zarząd Stadniny Koni 

Walewice Spółka z o.o. za zgodą Starostów Powiatu Łowickiego i Łęczyckiego.
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3. Komendant Społecznej Straży Rybackiej odpowiada za działalność merytoryczną 
Społecznej Straży Rybackiej.

4. Do obowiązków Komendanta należy w szczególności:

1) ustalanie planów i harmonogramów działań Społecznej Straży Rybackiej, kontrolowanie 
wykonania zleconych strażnikom zadań i dokonywanie oceny prawidłowości 
ich wykonania,

2) informowanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej 

o występujących zagrożeniach oraz o rejonach wymagających szczególnej ochrony,

3) organizowanie w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Rybackiej wspólnych akcji mających na celu zapobieganie wykroczeniom przeciwko 

przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym,

4) kierowanie wniosków o ukaranie do właściwego sądu,

5) współdziałanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej w zakresie 

organizowania szkoleń specjalistycznych dla strażników.

§ 4. 1. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba spełniająca kryteria 

wymagane dla strażnika Państwowej Straży Rybackiej, a w szczególności:

1) jest obywatelem polskim,

2) ukończyła 18 lat, jest nie karana i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) posiada znajomość ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wykonawczych 

do tej ustawy.

2. Strażnika powołuje i odwołuje Komendant Społecznej Straży Rybackiej.

3. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych :

1) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym,

2) jest zobowiązany nosić odznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie okazywać 

legitymację strażnika.

4. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej mogą działać w składzie co najmniej 

dwuosobowego patrolu.

5. Patrolem kieruje strażnik, uprzednio wyznaczony przez Komendanta Społecznej Straży 

Rybackiej na dowódcę patrolu.
6. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową 

Strażą Rybacką.
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III. Sposób postępowania strażnika w trakcie wykonywania czynności służbowych.

§ 5. 1. Podczas dokonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad 

kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest zobowiązany przedstawić 

się osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

3. W razie udaremnienia strażnikowi wykonania czynności kontrolnych, do których 

jest uprawniony przez osobę kontrolowaną strażnik odstępuje od tych czynności 

i zawiadamia o tym Komendanta Społecznej Straży Rybackiej. O zaistniałym wypadku 

powiadamia również Komendanta Państwowej Straży Rybackiej lub Policję.

§ 6. 1. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Społecznej Straży 

Rybackiej jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu,

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących 

do ich połowu,

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

niemożności ustalenia ich posiadacza,

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, 

a w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa łub wykroczenia 

do odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu z tym, 

że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty 

zabezpieczyć.

2. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu 

przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie.

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

przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, zwaną dalej 

„notatką”.

4. Notatka powinna zawierać:

1) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,

2) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,
3) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,
4) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem.
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5. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały 
przekazane odebrane ryby.

§ 7. 1. Zabezpieczając porzucone lub odebrane 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. W przypadku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie.

4. Kopię pokwitowań dołącza się do notatki.

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

przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej.

2. W przypadku 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.

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

przedmiotów.

4. Kopie pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia śnięć ryb lub innych organizmów wodnych 

oraz ptactwa wodnego lub innych objawów zanieczyszczeń strażnik Społecznej Straży 

Rybackiej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Komendanta 

oraz Państwową Straż Rybacką.

2. Niezależnie od powyższego strażnik zobowiązany jest do podjęcia czynności w celu:

1) ustalenia w miarę możliwości przyczyń śnieć lub źródła zanieczyszczeń,

2) zabezpieczenia śniętych ryb, innych organizmów wodnych oraz ptactwa wodnego,

3) pobrania próbek wody,

4) sporządzenia notatki zawierającej opis śnięć lub zanieczyszczeń, jego zasięg i ewentualne 

skutki.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 10. 1. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się w trybie właściwym 

dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. PRZEWODNICZ


