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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI SSR PRZY OKRĘGU PZW
W KATOWICACH ZA ROK 2011

W roku 2011 Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w
Katowicach przeprowadziła 7627 działań antykłusowniczych, z
czego 6840 w porze dziennej oraz 787 w porze nocnej. W czasie
prowadzonych działań na wodach Okręgu PZW w Katowicach
skontrolowano 47061 wędkarzy, w tym na wodach otwartych
43210 wędkarzy, na wodach licencyjnych 3724 wędkarzy oraz
127 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. W wspólnych
działaniach uczestniczyła Państwowa Straż Rybacka 395 razy,
Policja 458 razy, inne służby(Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna) 508
razy.
W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 20 szt. sprzętu wędkarskiego, 47 szt. sprzętu
kłusowniczego oraz 3 szt. sprzętu innego. Ujawniono 850 wykroczeń w tym 516 przeciwko
ustawie o rybactwie śródlądowym, 334 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na
ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 253 mandatów karnych na kwotę 40510 zł. W tym
na członków PZW 143 MK na kwotę 16.920 zł oraz, na osoby niezrzeszone 1110 MK na kwotę
23.590 zł.
Od marca 2011 roku dział Ochrony Wód Okręgu PZW w Katowicach liczył 5 pracowników w
tym: 4 pracowników zatrudnionych na etacie strażnika oraz Specjalistę Ochrony Wód
Komendanta SSR. Z pracy zrezygnował za porozumieniem stron Jerzy Wardenga. Od września
2011 został przesunięty z działu GRW do pracy w dziale Ochrony Wód Michał Stępniewski.
Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etacie strażnika (Etatowa Straż Rybacka Okręgu
PZW w Katowicach) w 2011 roku przepracowali 7234, 5 godzin. Przeprowadzili 751 działań
antykłusowniczych, w tym 704 dziennych oraz 47 działań nocnych. Skontrolowali 7732
wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu PZW Katowic 6198 wędkujących, na wodach
licencyjny Okręgu 1474 wędkujących oraz 60 wędkujących na innych wodach.
W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 8 szt. sprzętu
wędkarskiego, 15 szt. sprzętu kłusowniczego oraz 2 szt. innego
sprzętu, którym posługiwali się lub używali kłusujący na
wodach Okręgu PZW w Katowicach. W działaniach
antykłusowniczych udział brali przedstawicieli SSR Kół PZW w
188 działaniach, PSR w 178 działaniach, policja w 183
działaniach, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby Leśne w 144
działaniach antykłusowniczych. Ujawniono 281 wykroczeń
popełnionych przez wędkujących w tym 208 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie
śródlądowym i 73 wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb.W czasie
wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 183 Mandatów Karnych na kwotę 24.810 zł; w
tym na osoby zrzeszone w PZW 90 MK na kwotę 9.820zł, osoby niezrzeszone 93 MK na kwotę
14.990 zł. Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech
województw tj. katowickiego, małopolskiego i opolskiego. Dużą pomocą w działaniach
antykłusowniczych na wodach chronionych prze SSR Okręgu PZW w Katowicach jest
prawidłowa współpraca z jednostkami PSR Katowice, PSR Opole oraz współpraca z PSR
Kraków. Współpraca z jednostkami Policji w szczególnymi Oddziałami Prewencji w
Katowicach, KPP Tarnowskie Góry, KPP Wodzisław, KPP Racibórz, KPP Oświęcim, KMP

Gliwice układa się prawidłowo i skutkuje eliminowaniem kłusowników z naszych wód, a także
dyscyplinuje członków PZW, którzy naruszyli przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, lub
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
W dniu 22 marca 2011 roku w czasie akcji antykłusowniczych na
rzece Pszczynce na gorącym uczynku kłusowania za pomocą
sieci typu wonton długości 25 metrów Strażnicy SSR zatrzymali
4 sprawców, którzy posiadali złowione szczupaki o masie 5, 38
kg. Ryby wpuszczono do wody. Sprawców przekazano policji.
06 maja 2011 w miejscowości Jankowice wspólnie z PSR
Kraków zatrzymano 2 pracowników barki którzy na kanale
Jankowice z barki zacumowanej przy śluzie łowili za pomocą sieci typu wonton długości 50
metrów wysokości 2, 5 m o oczka 8x8 cm.. Sprawcy złowili 34, 95 kg ryb (tołpygi sum, szczupak,
leszcz ,karp) Sieci zostały zabezpieczone przez policję. Ryby wpuszczono do wody.
20 maja 2011 roku stwierdzono zanieczyszczenie zbiornika nr 734 Bocianie Gniazdo. W wyniku
podjętych czynności ustalono źródło zanieczyszczenia wody, którym jest restauracja „Valdi”
odprowadzająca nieczystości do rzeki Promnej. Powiadomiono WOŚ, Policję i Prokuraturę w
Mikołowie.
12 września 2011 roku na Zb. 601 Nieboczowy SSR w trakcie „trałowania” zbiornika ujawniła
sieć typu wonton długości 15 metrów szerokości 2 metry sieć ustawiona była w rejonie zakładu
kruszyw. W dalszym trałowaniu wyciągnięto z wody więcierz. Ryby zostały wypuszczone do
wody.
01 listopada 2011 roku około godziny 17-tej SSR uzyskała informację, że na zbiorniku Kozłowa
Góra jest postawiona sieć rybacka. W czasie „trałowania” zbiornika ujawniono i wyciągnięto z
wody sieci rybackie typu wonton długości 300 metrów, w których znajdowały się 34 ryby. Ryby
uwolniono i wpuszczono do wody. Dochodzenie prowadzi KPP Tarnowskie Góry.
02 grudnia 2011 roku SSR ujawniała na zbiorniku Kozłowa Góra 300 metrów sieci typu wonton
w których znajdowało się 10 ryb(karp, sandacz, szczupak, leszcz, płoć) o wadze 15 kg .
Dochodzenie prowadzi KPP Tarnowskie Góry.
Zaostrzone przepisy Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18
kwietnia 1985 z późniejszymi zmianami spowodowało, że
Policja nie nakłada Mandatów Karnych i wszystkie sprawy
kierowane są do Sądów Rejonowych .Wpływa to bezpośrednio
na znaczne wydłużenie czasu załatwienia spraw. Interpretacja
przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym przez biuro
prawne Ministra Rolnictwa zezwala na karanie w postępowaniu
mandatowy pracownikom Państwowej Straży Rybackiej.
Występowanie przed Sądem w roli oskarżyciela posiłkowego skutkuje zwiększeniem spraw w
których orzekane są nawiązki na rzecz Okręgu PZW w Katowicach.
Wprowadzony nowy system oceny pracy SSR w Kołach PZW Okręgu Katowice ma zadanie
dofinansować Koła w których faktycznie SSR zajmuje się ochroną wód . Doprowadzi on do
wywiązywania się z obowiązku systematycznego i terminowo składania sprawozdań ,a także
uwiarygodni działania w terenie. Jest to system nowy i na pewno będzie wymagał korekty w
trakcie jego obowiązywania, ale jednolite dla wszystkich Kół PZW zasady wyeliminują ilość ,a
premiować będą jakość działań antykłusowniczych na wodach Okręgu PZW Katowice.
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