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SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA     ………..................... dnia .................... r. 
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

Powiat …………........................... 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Społecznej Straży Rybackiej  

za ....... kwartał 20....... roku, półrocze 20…….. roku, rok 20………. * 

1. Stan organizacyjny (ilość strażników) …………….. na dzień …………………………….. 

2. Łączna ilość przeprowadzonych kontroli ………………………. w tym: 

a) własne   ………………………………….. 

b) z PSR    ………………………………….. 

c) z Policją  …………………………………… 

d) ze Strażą Miejską ………………………………….. 

e) z innymi  ………………………………….. 

3. Ilość skontrolowanych osób …….. w tym naruszających przepisy …………pouczono ………. 

4. Rodzaj popełnionych wykroczeń – przestępstw: 

Połów w miejscu zabronionym  Przekroczony limit ilości złowionych ryb  

Połów na niedozwoloną ilość wędek  Pozostawione wędki bez nadzoru  

Brak wymiaru i połów w okresie ochronnym  Brak lub niewypełniony rejestr połowu  

Brak uprawnień do połowu  Połów przy pomocy narzędzi kłusowniczych  

Zaśmiecone stanowiska  Inne  

5. Sposób załatwienia: 

a) wnioski do rzeczników dyscyplinarnych………………. osób 

b) informacje do PSR o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o 

naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym ……………….. osób  

c) zawiadomienia o przestępstwie do Policji  lub Prokuratury Rejonowej …………. osób:**  

d) ukarano mandatem karnym przez:  PSR ….……osób na kwotę …….…… zł,  

         Policję …...… osób na kwotę ……….… zł 

e) ujawniono ……………. nieletnich naruszających przepisy . 

6. Ilość zatrzymanego sprzętu służącego do nielegalnego połowu ryb i sposób jego zabezpieczenia: 

a) wędki    …….. szt. sposób zabezpieczenia ……………………………….……………… 

b) sieci   …….. szt. sposób zabezpieczenia ……………………………….……………… 

c) podrywki  …….. szt. sposób zabezpieczenia ………………………………………….…… 

d) ościenie  …….. szt. sposób zabezpieczenia ………………………………………………. 

e) saki – więcierze …….. szt. sposób zabezpieczenia ………………………………………………. 

f) rzutki (pupy)  …….. szt. sposób zabezpieczenia ………………………………………………. 

g) inne   …….. szt. sposób zabezpieczenia ………………………………................. 

………………………    …….. szt. sposób zabezpieczenia ………………………………………………. 
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7. Gatunek i ilość zatrzymanych ryb: 

gatunek ……………………………..………………. szt. ………………… kg …………………..  

gatunek ……………………………..………………. szt. ………………… kg …………………..  

gatunek ……………………………..………………. szt. ………………… kg …………………..  

8. Sposób zabezpieczenia ryb wyszczególnionych w punkcie 7: 

a) wpuszczono do wody   ………………… szt. ……………… kg 

b) przekazano do zagospodarowania ………………… szt. ……………… kg 

9. Inne przypadki naruszania obowiązujących przepisów: Prawo Wodne, Ustawa o Ochronie Przyrody, 

Ustawa o Ochronie Zwierząt, Prawo Ochrony Środowiska (w formie opisowej) np. zatrucia, niszczenie 

drzewostanu, niszczenie obwałowań: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

10. Własne uwagi i spostrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


