
INNE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ STRA ŻNIKÓW SPOŁECZNEJ STRA ŻY RYBACKIEJ  
PRZY PZW W KRAKOWIE. 

 
W 2009 r. 
 
- odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do rz. Wisły w m. Kraków (poniżej stopnia wodnego Dąbie, prawy brzeg, ) Skierowano dokumentację do; 
Starostwa Powiatowego w Krakowie, RZGW w Krakowie, WIOŚ w Krakowie - nieprawidłowości usunięto.(awaria zasuwy na kolektorze)  
-  zrzut ścieków nieczyszczonych z oczyszczalni ścieków w m. Przeginia Duchnowna do potoku Rudno. Skierowano dokumentację do; Starostwa 
Powiatowego w Krakowie, RZGW w Krakowie, WIOŚ w Krakowie, Urząd Gminy w Czernichowie – PZW uzyskało odszkodowanie. 
 
W 2010 r.  
 
- odprowadzanie zanieczyszczenia do rzeki Białuchy w miejscowości Kraków (rejon ul. Białoprądnickiej). Skierowano dokumentację do; WIOŚ w Krakowie – 
ustalono winnego i ukarano mandatem karnym. 
 
- wysypisko śmieci i zanieczyszczenie cieku w  m. Węgrzce Wielkie. Skierowano dokumentację do; Straży Miejskiej w Wieliczce ustalono właściciela posesji 
i podjęto czynności, które spowodowały usuniecie nieprawidłowości. 
  
W 2011 r. 
 
- zanieczyszczenie ściekami bytowymi cieku Zabawka w m. Zabawa  sprawę prowadził Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Wieliczka wraz z Strażą Miejską – winni  zostali ukarani mandatami karnymi i zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów  
 
- wysypisko śmieci na brzegach starorzecza Podgórki Tynieckie ustalono sprawcę, został ukarany mandatem karnym i śmieci zostały pozbierane. 
 
-  odprowadzanie ścieków bytowych w m. Krzeszowice do pot. Dulówka – ustalono właściciela posesji został podłączony do miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Krzeszowicach. 
 
-  zanieczyszczenie linii brzegowej rz. Krzeszówki (śmieci) w m. Krzeszowice (ul. Gwoździec) sprawę prowadziła Straż Miejska z Krzeszowic – 
zanieczyszczenie usunięto, wyciągnięto konsekwencje w stosunku do osób łamiących przepisy.  
 
2012 r. 
 
- w m. Krzeszowice stwierdzono zmiany w ukształtowaniu koryta potoku Filipówka poprzez  zasypania koryta rzeki substancjami ziemistymi wraz z 
fragmentami nawierzchni drogowej, odpadami wielkogabarytowymi, złomem co spowodowało przesuniecie się koryta. O fakcie zawiadomiono Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Straż Miejską w Krzeszowicach, Urząd Gminy w Krzeszowicach, Policje. Sprawa w toku. 
 
- zatrucie kanału południowego w m. Kraków, sporządzono dokumentacje i skierowano do WIOS, Policji, nie wykryto sprawcy. 

2013 r. 

- rzeka Dłubnia rejon m. Młodziejowice - grodzenie (dwóch) posesji w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej, powiadomiono Komisariat Policji w 

Zielonkach  zastosował pouczenie w obydwóch przypadkach. Usunięto grodzenie. 

- rzeka Raba w m. Dobczyce – zanieczyszczenie potoku Węgielnica (lewy dopływ rz. Raby), powiadomiono WIOŚ i UG i M Dobczyce  ustalono sprawcę i 

zanieczyszczenie usunięto. 

- rzeka Krzeszówka  w m. Krzeszowice – gromadzenie odpadów bytowych i popiołu  z (trzech) gospodarstw domowych -  Straż Miejska z Krzeszowic  

zobowiązała właścicieli  do  usunięcia odpadów i zobowiązała się do prowadzenia kontroli na przedmiotowym odcinku rzeki. 

 


