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OCHRONA WÓD w 2013 r. 
Ochrona wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie realizowana była w oparciu o działalność strażników Społecznej Straży 

Rybackiej.  
 

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej było współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o 

rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 
 

Terenem działania Straży były powierzchniowe wody śródlądowe w granicach administracyjnych powiatu; bocheńskiego, chrzanowskiego, 

krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, wadowickiego i miasta Krakowa będącego w użytkowaniu Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie. 
 

1. ZBIORCZA INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNO ŚCI STRAŻNIKÓW SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ. 

Ilość 
Ilość ujawnionych 

 

RAZEM 

Przest ępstw Wykrocze ń Naruszeń 

z regulaminów 

PZW 
Grup Terenowych Stra żników SSR 

Przeprowadzo - 

nych kontroli 

Skontrolowa - 

nych osób 

z ustawy o rybactwie 

śródl ądowym 

24 219 975 11153 5 296 15 316 

 
 

 

 

2a. STRUKTURA UJAWNION YCH PRZESTĘPSTW, WYKROCZEŃ I NARUSZEŃ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW;  
 

-w stosunku do przynale żności osób naruszaj ących obowi ązujące przepisy;   

członkowie Okręgu Kraków 172 

członkowie innych Okręgów 15 

osoby nie zrzeszone w PZW 129 

RAZEM 316 

-w stosunku do  najcz ęściej ujawnianych nieprawidłowo ści;   

w obrębie ochronnym, 5 

bez karty wędkarskiej i zezwolenia, lub bez zezwolenia 136 

na więcej niż dwie wędki, jedną w przypadku połowu ryb łososiowatych i lipieni, 26 

o wymiarach ochronnych, w okresie ochronnym, 22 

w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę 1 

i inne.(z ustawy) (naruszenie warunków zezwolenia, ponton) 110 

z naruszeniem zapisów Regulaminów (…) 16 

RAZEM 316 

-miejsca w których najcz ęściej dokonywano narusze ń obowi ązujących przepisów to:  

Obwód rybacki Dłubnia nr 1 3 

Obwód rybacki Raba nr 4, 5 

Obwód rybacki Rudawy nr 1, 12 

Obwód rybacki Skawinka nr 1, 7 

Obwód rybacki Szreniawa nr 1, 3 

Obwód rybacki Szreniawa nr 2, 0 

Obwód rybacki Wisła nr 2, 57 

Obwód rybacki Wisła nr 3, 51 

RAZEM 138 

Zbiorniki użytkowane przez Okręg; 155 

Zbiorniki użytkowane przez Koła; 23 

RAZEM 178 

 

3. INFORMACJA O DOKONANYM ZABEZPIECZENIU PORZUCONYCH I  ODEBRANYCH PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO POŁOWU RYB . 

 

W minionym okresie zabezpieczono 11 szt. wędek i jeden sznur kłusowniczy - przekazano PSR woj. Małopolskiego. 

 



Strona 2 z 2 

 
 

Sprzęt służący do połowu ryb, odebrany osobom naruszającym obowiązujące przepisy był przekazywany wraz z cała sporządzoną dokumentacją do 

PSR w Krakowie w celu nadanie dalszego toku sprawie. 

 

4.INFORMACJA O WSPÓŁDZIAŁANIU Z PA ŃSTWOWĄ STRAŻĄ RYBACKĄ I POLICJĄ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.  

 

Współdziałanie opierało się o; 

• porozumienie zawarte w dniu 7 kwietnia 1998 r. pomiędzy ZO PZW w Krakowie a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, oraz plan 

współpracy pomiędzy Państwową Strażą Rybacką a Społeczną Strażą Rybacką w Krakowie.  

• porozumienie zawarte w dniu 25 kwietnia 2001 r. w sprawie współdziałania GT SSR, podpisane przez starostów na terenie, których 

utworzono straż. - umożliwiło strażnikom prowadzenia kontroli w sąsiednich powiatach.  

Polegało na: 

• organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb, oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie 

ryb, ilości i gatunków odłowionych, oraz przedmiotów służących do ich połowu, 

• podejmowaniu działań przy zabezpieczaniu porzuconych ryb, oraz przedmiotów służących do ich połowu, 

• kontroli oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,  

• wymianie informacji; co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych działań, 

• przeprowadzaniu wspólnych akcji w terenie, 

z Policją 19 krotnie, 

z PSR 96 krotnie. 

• prowadzeniu wspólnych szkoleń z zakresu obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


