Zalgcznik do
Uchwaly NT VII/57/2019
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 5 czerwca 2019 r.

I.

REGULAMIN
SPOLECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ
POWIATU PULTUSKIEGO
Postanowienia ogolne
§ 1.

1. Zadaniem Spolecznej Stray Rybackiej powiatu pultuskiego jest gcisle wspoldzialanie z
Palistwowq. Stratq Rybacka w zakresie kontroli i przestrzegania przepisow ustawy o rybactwie
1-6(11qclowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, ze zm.) oraz przepis6w
•

wydanych na jej podstawie.
2. Wspoldzialanie to dotyczy rowniet innych organow kontrolnych i slutb administracji
rzgdowej, jednostek samorzadu terytorialnego (Policja, Palistwowa Inspekcja Ochrony
rodowiska, Strat Lekia, Strat Lowiecka, Stra2 Ochrony Przyrody i inne), ktOre z racji
przyslugujacego im prawa wykonujg kontrole przepisOw okreglonych ww.. ustaw4 lub innych
ustaw.
3. Siedzibq Spolecznej Stray Rybackiej jest miasto Pultusk — ul. Marii Sklodowskiej — Curie
11, 06-100 Pultusk.
4. Terenem dzialania Spolecznej Stray Rybackiej powiatu pultuskiego sa powierzchniowe
wody grodlgdowe powiatu pultuskiego, a w ramach porozumien miedzy powiatami
powierzchniowe wody grodladowe innych powiatow.

•

5. Jednostki organizacyjne tworzqce Spolecznq Strat Rybackq zapewniajg. stratnikom grodki i
wyposatenie niezbcdne do wykonania zadan.
6. NadzOr specjalistyczny nad Spoleczna Stratq Rybacka powiatu pultuskiego sprawuje w
imieniu Wojewody Mazowieckiego Komendant WojewOdzki Palistwowej Straty Rybackiej w
Warszawie z siedziba w Warszawie — Wesola, ul. 261kiewskiego 17, 05-075 Warszawa.
II. Uprawnienie Spolecznej Stray Rybackiej do przetwarzania informacji
§ 2.
1. Spoleczna Strat Rybacka w celu realizacji ustawowych zadaii jest uprawniona do
przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z wylaczeniem danych ujawniajgcych
pochodzenie rasowe, etniczne, poglgdy polityczne, przekonania religijne, gwiatopogladowe,
przynaletnoge do zwi4zkow zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych lub danych
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych

dotyczqcych zdrowia lub danych dotyczacych seksualnoki i orientacji seksualnej osoby
fizycznej.
2. Spoleczna Strat Rybacka mote przetwarza6 dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, ktorej
dane dotyczq, w celu realizacji swoich ustawowych zadari.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o ktorych mowa w art. 1 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestepczoki, jest komendant wlakiwej j ednostki Spolecznej
Stray Rybackiej.
III.

Organizacja Spolecznej Stray Rybackiej
• § 3.

•

W sklad Spolecznej Stray Rybackiej wchodzq:
1) Komendant Spolecznej Stray Rybackiej zwany dalej „Komendantem",
2) StraZnicy Spolecznej Stra2y Rybackiej, zwani dalej „straZnikami".
2. Spolecznq StraZq Rybackq kieruje Komendant.
3. Stra2nicy sq bezpo§rednio podporzadkowani Komendantowi.
4. Stranicy mom dzialae w skladzie patrolu Spolecznej Stray Rybackiej albo wspOlnie
z Palistwowq StraZq Rybackq.
5. Patrol Spolecznej Stra23/ Rybackiej sklada sic z co najmniej dwOch straZnikow.
6. Patrolem kieruje straZnik wyznaczony przez Komendanta.
7. StraZnicy mogq dzialae we wspalnym patrolu z Par stwowq StraZq Rybackq.
8. W czasie patrolu mieszanego (Panstwowa StraZ Rybacka) dow5dcq patrolu jest
funkcjonariusz panstwowy.
9. Legitymacje i odznake straZnika Spolecznej Stray Rybackiej wydaje i uniewa2nia
Starota Pultuski na wniosek Komendanta Spolecznej Strazy Rybackiej powiatu
pultuskiego.

IV. Tryb powolywania i odwolvwania oraz zakres obowiazkow Komendanta
§ 4.
1. Komendanta Spolecznej Stray Rybackiej powiatu pultuskiego powoluje i odwoluje
Starosta Pultuski na wniosek organizacji wnoszqcej o utworzenie Spolecznej Stray
Rybackiej.
2. Do obowiqzkow Komendanta nalety szczegolnie:
1) ustalanie planow i harmonogram6w dzialania Spolecznej Stray Rybackiej,
2) kontrolowanie wykonania zleconych straZnikom zadari i ocena prawidlowoki
ich wykonania,
3) informowanie Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Stray Rybackiej o
wystepujqcych zagrozeniach oraz o rejonach wymagajqcych szczegolnej
ochrony,
4) organizowanie w porozumieniu z Komendantem Wojew6dzkim Paristwowej
Stray Rybackiej wspolnych akcji majqcych na celu zapobieganie wykroczeniom
przeciwko przepisom ustawy o rybactwie §rodlqdowym,
5) wspoldzialanie z Komendantem WojewOdzkim Paristwowej Stray Rybackiej w
zakresie organizowania szkoleri specjalistycznych dla straznikOw,
6) sporzqdzanie informacji o dzialalnoki Spolecznej Stray Rybackiej i
przedkladanie jej Starokie do dnia 31 stycznia kaZdego roku,
7) organizowanie i kierowanie pracq straZnikow zgodnie z wytycznymi
Komendanta.

V. Tryb powolywania i odwolywania oraz zakres obowiazkow i uprawnien
strainikow
§ 5.
1. Spolecznych stra2nikow rybackich powoluje i odwoluje Starosta Pultuski na
wniosek Komendanta Spolecznej Stray Rybackiej.
2. Straznikiem Spolecznej Stray Rybackiej mote bye osoba, ktora odpowiada
wymogom art. 24 ust. 4 cytowanej wy2ej ustawy, a w szczegolnoki:
▪ wyrazil zgode na pelnienie funkcji spolecznego stra2nika rybackiego,
▪ posiada obywatelstwo polskie,

ukonczyl 21-szy rok tycia,
41 ma pelnq zdolnoge do czynno§ci prawnych i korzysta w pelni z praw
publicznych,
•

posiada odpowiedni stan zdrowia,

•

nie byla karana,

•

odbyla przeszkolenie i zdala egzamin w zakresie znajomoki przepisow
ustawy o rybactwie §rodlqdovvym i przepis6w wykonawczych
zwiqzanych z tq ustawq.

3. Stra2nik ma obowiqzek gcislego przestrzegania przepis6w ww. ustawy oraz
sprawnego prawidlowego i taktownego wykonywania zadaii stra2nika, a take
wykonywania polecen wydanych mu przez osoby do tego uprawnione.
4. Stra2nik ponosi odpowiedzialnoge prawnq i materialnq za przydzielone mu
wyposa2enie zwi4zane z wykonywaniem obowiqzkow stra2nika oraz innych
przedmiotow powierzonych jego ochronie lub pieczy.
5. Stra2nik Spolecznej Stra2y Rybackiej wchodzqcy w sklad patrolu Panstwowej
Stra2y Rybackiej jest obowiqzany do wykonywania polecen dow6dcy tego
patrolu.
6. W czasie wykonywania obowiqzkow stra2nika (z wylqczeniem przypadku
okre§lonego w ust. 5), straznik jest uprawiony do:
•

kontroli dokumentow uprawniajqcych do polowu ryb osobom
dokonujqcym polowu,

•

kontroli ilo§ci, masy i gatunkOw odlowionych ryb, przedmiotow
slu24cych do ich polowu oraz oznakowania sprzetu plywajqcego
slutqcego do polowu ryb,

▪ zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotow slu24cych do ich polowu
w przypadku niemo2nogci ustalenia ich posiadacza,
511 2q.dania wyja§nien i wykonywania czynno§ci niezbednych do
przeprowadzenia kontroli, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia
naruszenia ustawy o rybactwie §rodlqdowym lub przepisow wydanych
na jej podstawie, stra2nik jest uprawniony do:
➢ odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotow slu2qcych do
ich polowu, z tym, 2e ryby na1e2y przekazae za pokwitowaniem
uprawionemu do rybactwa a przedmioty zabezpieczye.

7. Stra2nik jest zobowiqzany do skladania vvyja§nien lub przedstawiania na pi§mie
dow6dcy patrolu albo innym upowa2nionym do tego osobom dokumentacji z
wykonywanych czyrmoki, kontroli i dzialan slu2bowych.
8. W czasie wykonywania obowiqzkow stra2nik korzysta z ochrony prawnej
przyslugujqcej funkcjonariuszom publicznym.
9. W czasie wykonywania obowiqzkow straZnik jest zobowiqzany do noszenia w
widocznym miejscu odznaki Spolecznej Stray Rybackiej oraz do okazywania
na 2qdanie kontrolowanych lub kontrolujqcych wa2nej na dany rok legitymacji
slu2bowej wydanej przez Starostc Pultuskiego.
10. W przypadku udaremnienia stra2nikowi wykonania czynnoki kontrolnych
przez osoby kontrolowane lub postronne, stra2nik odstepuje od tych czynnoki
i zawiadamia o tym Palistwowq StraZ Rybackq lub najbli2szq jednostke policji.
11. Osobom nie posiadajqcym obywatelstwa polskiego (obcokrajowcom) lub
osobom posiadajqcym zezwolenia na wedkowanie wystawione na czas
okre§lony, ktore lamiq przepisy ustawy o rybactwie §rodlqdowym lub przepisy
uprawionego do rybactwa, straZnik mote zwrOcie uwage wpisae jq do
zezwolenia lub odebra6 to zezwolenie za pokwitowaniem i zwrocia je
wystawcy.
Powy2szego postepowania nie stosuje sic w stosunku do obcokrajowcOw
chronionych immunitetem dyplomatycznym
VI. Postepowanie strainika z odebranymi lub porzuconymi rybami i przedmiotami
sluzacymi do ich polowu.
§ 6.
1. W przypadku odebrania ryb, rakow i minog6w od osoby kontrolnej, stra2nik w
wydanym jej pokwitowaniu powinien wyszczegOlnie ilosc i maw z podzialek
na gatunki. Je2eli nie ma mo2liwoki ich zwazenia stra2nik powinien podae
liczbe poszczegolnych gatunkow w sztukach, a mast okreglio orientacyjnie
zaznaczajqc jednocze§nie w pokwitowaniu, 2e masa ryb zostala okre§lona
szacunkowo.
2. Odebrane lub porzucone ryby, raki i minogi stra2nik jest zobowiqzany przekazaa
za pokwitowaniem wlakiwemu uprawnionemu do rybactwa.
3. Ryby odebrane w czasie ochrony, ryby niewymiarowe, lub ryby objcte
przepisami o ochronie przyrody straznik obowiazany jest niezwlocznie

wypu§cie do wody z zachowaniem niezbednej ostro2no§ci. Fakt ten straZnik
wpisuje do pokwitowania wystawionego osobie kontrolowanej oraz notatki
slutbowej, gdzie wpisuje teZ ilosc i wymiary poszczegolnych gatunkow ryb.
4. W przypadku odebrania osobie kontrolowanej przedmiotow sluZqcych
bezpogrednio lub po§rednio do polowu ryb straZnik w pokwitowaniu wydanym
tej osobie wpisuje rodzaj i liczbc zatrzymanych przedmiotow, a take wielkoge,
dlugok, kolor lub inne cechy charakterystyczne tych przedmiotOw.
5. Zatrzymane lub porzucone przedmioty, czy inny sprzet sluZqcy bezpo§rednio
lub pogrednio do polowu ryb straznik jest zobowiqzany niezwlocznie przekazae
za pokwitowaniem Panstwowej StrayRybackiej lub czasowo do magazynu
depozytowego wskazanego przez sprawujqcego nadzor merytoryczny nad
Spoleczna Stratq Rybackq.
6. Dokumentacja powinna zawierae:
nazwisko i imichmiona rodzicow, adres lub miejsce zamieszkania oraz
inne dane potrzebne do ustalenia toZsamo§ci ww. os6b,
g.1 okreglenie tym osobom zarzucanych im czynow karalnych oraz przepisu
prawnego ustawy, ktory zostal naruszony,
okre§lenie, miejsca, czasu , sposobu i okolicznoSci popelnienia przez
ww. czynu karalnego,
▪ wskazanie dowodow z uwzglednieniem nazwy lub numeru obwodu
rybackiego, obrebu hodowlanego lub ochronnego, techniki polowu,
pokwitowania na odebrane przedmioty lub ryby (kopia),

5.1

wskazanie pokrzywdzonych i ich adresow oraz podanie szk6d,

▪ wskazanie nazwisk, imion i adresow §wiadkow,
•

moZliwe najwickszq informacje dotyczqcq zdarzenia zawartq w notatce
sluThowej.

VII. Zasady wspolpracy Spolecznej Strazy Rybackiej
§ 7.
1. Spoleczna Strat Rybacka winna wspOlpracowaa w zakresie zabezpieczenia
czystoki wod, ochrony rybactwa i §rodowiska naturalnego z organami
administracji rzqdowej, organami samorzqdu terytorialnego i policjq, jak rowniet z

uprawnionymi do rybactwa i zainteresowanymi

organizacjami spolecznymi.

Wspolpraca winna dotyczye w szczegolno§ci:
1) wzajemnej informacji o dostrzezonych zagrozeniach, o naruszeniu przepisow o
rybactwie §rodlqdowym oraz podejmowania i wykonywania czynno§ci
kontrolnych i zabezpieczajqcych,
2) opracowania wspolnych programow i uzgodnien okresowych, planow kontroli,
3) organizowania wspolnych dzialan kontrolnych i zabezpieczajqcych.
2. Udzielanie sobie wzajemnej pomocy podczas dzialan w terenie, niezaleznie od
przynaleZno§ci do organizacji spolecznej czy uprawnionego do rybactwa. Szczegolnq
pomoc naleZy okazao w wypadkach zagro2enia, czynnej napaki lub zamachu na 2ycie.
VIII. Kontakt z mediami
§ 8.
1. Za nawiqzanie wspolpracy z przedstawicielami mediOw odpowiedzialny jest
Komendant Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu Pultuskiego.
2. Komendant Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu Pultuskiego mote wyznaczya
spo§rod podleglych straZnikow osobe odpowiedzialnq za kontakt z mediami (tylko
osoba wyznaczona przez Komendanta Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu
Pultuskiego mote udzielae informacji mediom).
3. StraZnicy zobowiqzani sq. dbae o to, aby media otrzymywaly informacje tylko od
wyznaczonych ()sob.
IX. Przepisy koneowe
§ 9.
1. Zmiany w Regulaminie mom bye wprowadzane w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie majq przepisy ustawy o
rybactwie §rodlqdowym i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
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