
Zalqcznik 
do uchwaly nr XI/77/2019 
Rady Powiatu Pultuskiego 
z dnia 30 paZdziernika 2019r. 

REGULAMIN 
SPOLECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ 

POWIATU PULTUSKIEGO 

I. Postanowienia ogolne 

§ 1. 

1. Zadaniem Spolecznej Strazy Rybackiej powiatu pultuskiego jest §cisie wspoldzialanie z 

Panstwowq StraZq Rybackq w zakresie kontroli i przestrzegania przepisow ustawy o rybactwie 

§rodlqdowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, ze zm.) oraz przepisow 

wydanych na jej podstawie. 

2. WspOldzialanie to dotyczy rOwnieZ innych organow kontrolnych i sluZb administracji 

rzqdowej, jednostek samorzqdu terytorialnego (Policja, Palistwowa Inspekcja Ochrony 

Srodowiska, StraZ LeSna, Straz Lowiecka, Stral Ochrony Przyrody i inne), ktore z racji 

przyslugujqcego im prawa wykonujq kontrole przepisOw okrelonych ww. ustawq lub innych 

ustaw. 

3. Siedzibq Spolecznej Strazy Rybackiej jest miasto Pultusk — ul. Marii Sklodowskiej — Curie 

11, 06-100 Pultusk. 

4. Terenem dzialania Spolecznej Strazy Rybackiej powiatu pultuskiego sq powierzchniowe 

wody srodlhdowe powiatu pultuskiego, a w ramach porozumien miedzy powiatami 

powierzchniowe wody §rodlqdowe innych powiatow. 

• 5. Jednostki organizacyjne tworzqce Spolecznq StraZ Rybackq zapewniajq straZnikom §rodki i 

wyposaZenie niezbedne do wykonania 

6. Nadzor specjalistyczny nad Spolecznq StraZq Rybackq powiatu pultuskiego sprawuje w 

imieniu Wojewody Mazowieckiego Komendant WojewOdzki Palistwowej Strazy Rybackiej w 

Warszawie z siedzibq w Warszawie — Wesola, ul. Zolkiewskiego 17, 05-075 Warszawa. 

II. Organizacja Spolecznej Strazy Rybackiej  

§ 2. 

1. W sklad Spolecznej Strazy Rybackiej wchodzq: 

1) Komendant Spolecznej Strazy Rybackiej zwany dalej „Komendantem", 

2) Straznicy Spolecznej Strazy Rybackiej, zwani dalej „straznikami". 



2. Spolecznq Strazq Rybackq kieruje Komendant. 

3. StraZnicy sq bezpo§rednio podporzqdkowani Komendantowi. 

4. Stra2nicy mogq dzialae w skladzie patrolu Spolecznej Strazy Rybackiej albo wspolnie 

z Palistwowq Stra2q Rybackq. 

5. Patrol Spolecznej Strazy Rybackiej sklada sic z co najmniej dwoch straZnikOw. 

6. Patrolem kieruje straznik wyznaczony przez Komendanta. 

7. Stra2nicy mogq dzialae we wspolnym patrolu z Panstwowq Stra2q Rybackq. 

8. W czasie patrolu mieszanego (Paristwowa Straz Rybacka) dowodcq patrolu jest 

funkcjonariusz paristwowy. 

9. Legitymacjc i odznake straznika Spolecznej Strazy Rybackiej wydaje i uniewaznia 

Starota Pultuski na wniosek Komendanta Spolecznej Strazy Rybackiej powiatu 

pultuskiego. 

III. Tryb powolywania i odwolywania oraz zakres obowiazkow Komendanta 

§ 3. 

1. Komendanta Spolecznej Strazy Rybackiej powiatu pultuskiego powoluje i odwoluje 

Starosta Pultuski na wniosek organizacji wnoszqcej o utworzenie Spolecznej Strazy 

Rybackiej. 

2. Do obowiqzkow Komendanta nalezy szczegolnie: 

1) ustalanie planow i harmonogram6w dzialania Spolecznej Strazy Rybackiej, 

2) kontrolowanie wykonania zleconych straZnikom zadaii i ocena prawidlowoki 

ich wykonania, 

3) informowanie Komendanta Wojew6dzkiego Panstwowej Strazy Rybackiej o 

wystepujqcych zagroleniach oraz o rejonach wymagajqcych szczegolnej 

ochrony, 

4) organizowanie w porozumieniu z Komendantem Wojewodzkim Palistwowej 

Strazy Rybackiej wspolnych akcji majqcych na celu zapobieganie wykroczeniom 

przeciwko przepisom ustawy o rybactwie §rodlqdowym, 

5) wspoldzialanie z Komendantem Wojewodzkim Palistwowej Strazy Rybackiej w 

zakresie organizowania szkolen specjalistycznych dla straZnikow, 

6) sporzqdzanie informacji o dzialalnoki Spolecznej Strazy Rybackiej 

przedkladanie jej Starokie do dnia 31 stycznia kaZdego roku, 

7) organizowanie i kierowanie pracq straZnikow zgodnie z wytycznymi 

Komendanta. 



IV. Tryb powolywania i odwolywania oraz zakres obowiazkow i uprawnien 
strainikow 

§ 4. 

1. Spolecznych straZnikOw rybackich powoluje i odwoluje Starosta Pultuski na 

wniosek Komendanta Spolecznej Stray Rybackiej. 

2. StraZnikiem Spolecznej StrayRybackiej mote bye osoba, ktora odpowiada 

wymogom art. 24 ust. 4 cytowanej wyZej ustawy, a w szczegolnoki: 

1) wyrazil zgode na pelnienie funkcji spolecznego straznika rybackiego, 

2) posiada obywatelstwo polskie, 

3) ukoficzyl 21-szy rok 2ycia, 

4) ma pelnq zdolnok do czynnoki prawnych i korzysta w pelni z praw 

publicznych, 

5) posiada odpowiedni stan zdrowia, 

6) nie byla karana, 

7) odbyla przeszkolenie i zdala egzamin w zakresie znajomoki przepisow 

ustawy o rybactwie §rodlqdowym i przepis6w wykonawczych 

zwiqzanych z tq ustawq. 

3. Straznik ma obowiqzek §cislego przestrzegania przepis6w ww. ustawy oraz 

sprawnego prawidlowego i taktownego wykonywania zadan straZnika, a takze 

wykonywania polecen wydanych mu przez osoby do tego uprawnione. 

4. StraZnik Spolecznej Stray Rybackiej wchodzqcy w sklad patrolu Panstwowej 

Stray Rybackiej jest obowiqzany do wykonywania polecen dowodcy tego 

patrolu. 

5. StraZnik jest zobowijzany do skladania wyja§nien lub przedstawiania na pi§mie 

dow6dcy patrolu albo innym upowaZnionym do tego osobom dokumentacji z 

wykonywanych czynnoki, kontroli i dzialan sluThowych. 

6. W czasie wykonywania obowiqzkow straznik korzysta z ochrony prawnej 

przyslugujqcej funkcjonariuszom publicznym. 

7. W czasie wykonywania obowiqzkow straznik jest zobowiqzany do noszenia w 

widocznym miejscu odznaki Spolecznej Strazy Rybackiej oraz do okazywania 

na Zgclanie kontrolowanych lub kontrolujqcych waZnej na dany rok legitymacji 

sluZbowej wydanej przez Staroste Pultuskiego. 

8. W przypadku udaremnienia straZnikowi wykonania czyrmoki kontrolnych 

przez osoby kontrolowane lub postronne, straznik odstepuje od tych czynnoki 

i zawiadamia Komendanta Spolecznej StraZy Rybackiej. 

S 



V. Postepowanie strainika z odebranymi lub porzuconymi rybami i przedmiotami 
sluiacymi do ich polowu.  

§ 5. 

1. Zabezpieczajqc odebrane lub porzucone ryby, raki i minogi straznik lub 

kierujqcy patrolem jest obowiqzany przekazae je za pokwitowaniem 

uprawnionym do rybactwa. 

2. W wydanym pokwitowaniu straznik powinien wyszczegolnie ilo§e i mase ryb, 

rak6w i minogow z podzialem na gatunki. Je§li nie ma mo2liwo§ci ich zwa2enia, 

straznik powinien podae ilo§e poszczegOlnych gatunkOw w sztukach, a mase 

okreOie orientacyjnie, zaznaczajqc jednocze§nie w pokwitowaniu, ze masa 

zostala olcre§lona szacunkowo. 

3. W pokwitowaniu straznik zobowiqzany jest odnotowae rownie2 fakt 

wpuszczenia do zbiornika Zywych odebranych lub porzuconych ryb, rakow i 

minogow zlowionych z naruszeniem przepisow ustawy o rybactwie 

§rOdlqdowym. 

4. Kopie pokwitowania straznik dolqcza do notatki. 

5. Notatka powinna zawierae: 

1) czas, date i miejsce przeprowadzonych czynno§ci 

2) imie, nazwisko i adres osoby kontrolowanej 

3) wyszczegOlnienie przeprowadzonych czynno§ci 

4) czytelny podpis stra2nika lub kierujqcego patrolem 

6. Odebrane lub porzucone przedmioty slu2qce do polowu ryb straznik jest 

obowiqzany niezwlocznie przekazae za pokwitowaniem Panstwowej Strazy 

Rybackiej. W przypadku, gdy nie ma mo2liwoki przekazania tych przedmiot6w 

Panstwowej Strazy Rybackiej, mogq one zostae zdeponowane za 

pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa 1102 na najbli2szym posterunku 

Policji. 

7. W pokwitowaniu okre§la sic rodzaj, liczbe oraz charakterystyczne cechy tych 

przedmiotow. 

8. Kopie pokwitowania straznik dolqcza do notatki. 

9. W notatce straznik zamieszcza dane podmiotu, ktoremu zostaly przekazane 

porzucone i odebrane ryby oraz przedmioty sluZace do polowu ryb 



VI. Zasady wspolpracy Spolecznej Strazy Rybackiei 

§ 6. 

1. Spoleczna Straz Rybacka winna wspolpracowae w zakresie zabezpieczenia 

czysto§ci wod, ochrony rybactwa i §rodowiska naturalnego z organami 

administracji rzqdowej, organami samorzqdu terytorialnego i policjq, jak rovvnie2 z 

uprawnionymi do rybactwa i zainteresowanymi 	organizacjami spolecznymi. 

Wspolpraca winna dotyczye w szczegolno§ci: 

1) wzajemnej informacji o dostrzeZonych zagro2eniach, o naruszeniu przepisow o 

rybactwie Srodlqdowym 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, niezalenie od 

przynaleZno§ci do organizacji spolecznej czy uprawnionego do rybactwa. Szczegolnq 

pomoc nale2y okazae w wypadkach zagrozenia, czynnej napaSci lub zamachu na 2ycie. 

VII. Kontakt z mediami 
§ 7. 

1. Za nawiqzanie wspolpracy z przedstawicielami mediOw odpowiedzialny jest 

Komendant Spolecznej Stray Rybackiej Powiatu Pultuskiego. 

2. Komendant Spolecznej Stray Rybackiej Powiatu Pultuskiego mote wyznaczye 

spo§rod podleglych straZnikow osobe odpowiedzialnq za kontakt z mediami (tylko 

osoba wyznaczona przez Komendanta Spolecznej Stray Rybackiej Powiatu 

Pultuskiego mote udzielae informacji mediom). 

3. StraZnicy zobowiqzani sq. dbae o to, aby media otrzymywaly informacje tylko od 

wyznaczonych osob. 

VIII. Przepisy koncowe 
§ 8. 

1. Zmiany w Regulaminie mogq 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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