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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI SSR PRZY OKRĘGU PZW
w KATOWICACH W ROKU 2013

W roku 2013 Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła na
koniec 2013 roku 687 strażników , przeprowadziła 9029 działań antykłusowniczych co stanowi
wzrost o 18,95% w stosunku do 2012 roku z czego 7507 w porze dziennej to jest wzrost 11,42 %
w stosunku do 2012 roku , oraz 1522 w porze nocnej - wzrost o 78,42 % w stosunku do 2012 roku
. W czasie prowadzonych działań na wodach Okręgu PZW w Katowicach skontrolowano 60 602
wędkarzy wzrost o 20,16 % do 2012 roku , w tym na wodach otwartych 54 468 wędkarzy wzrost
o 21,80 % , na wodach licencyjnych 5958 wędkarzy oraz 176 wędkarzy w innych obrębach
ochronnych. We wspólnych działaniach uczestniczyła 459 razy Państwowa Straż Rybacka wzrost
o 18,60 % , 463 razy Policja wzrost o 32,28 % , oraz 500 kontroli przez inne służby tj. Straż
Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna tj. spadek o 24,81 % W czasie działań
antykłusowniczych zatrzymano 384 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 202 szt.
, sprzętu
kłusowniczego 121 szt. oraz 61 szt. sprzętu innego . Jest to wzrost o 105,34 % w porównaniu
do 2012 roku. Ujawniono1233 wykroczenia co stanowi wzrost o 41,23 % w tym 750 przeciwko
ustawie o rybactwie śródlądowym tj. wzrost o 45,91 %, 483 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego
Połowu Ryb tj. wzrost o 34,54 % do roku 2012 . Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono
393 mandatów karnych na kwotę 54.660 zł, w tym na członków PZW 150 MK na kwotę 20.630 zł
oraz na osoby nie zrzeszone 243 MK na kwotę 34.030 zł. Jest to wzrost o 48,30 % ilościowy MK,
a kwotowy wzrost o 78,74 % w stosunku do 2012 roku.
Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach strażników w 2013 roku
przepracowali 8798,5 godzin i przeprowadzili 824 działania antykłusownicze, w tym 757 dziennych
oraz 67 nocnych. Skontrolowali 7794 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 7037 osób,
na wodach licencyjny Okręgu 757 osób . W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 18 szt.
sprzętu wędkarskiego, 13 szt. sprzętu kłusowniczego oraz 21 szt. innego sprzętu, którym
posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach udział brało
294 przedstawicieli SSR Kół PZW, 164 PSR, 138 z Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby
Leśne brały udział w 224 działaniach antykłusowniczych.
Ujawniono 231 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 206 wykroczeń
przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 25 wykroczeń przeciwko Regulaminowi
Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 160
Mandatów Karnych na kwotę 18.630 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 48 MK na kwotę 5.550
zł , osoby nie zrzeszone 112 MK na kwotę 13.080 zł. Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW
w Katowicach działa na terenie trzech województw tj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Dużą
pomocą w działaniach antykłusowniczych na wodach chronionych przez SSR w Okręgu PZW
w Katowicach jest prawidłowa współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz
współpraca z PSR w Krakowie Współpraca z jednostkami Policji w szczególności z Oddziałami
Prewencji w Katowicach, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu , KPP w Raciborzu ,
KPP w Oświęcimiu, KMP w Gliwicach układa się prawidłowo iskutkuje eliminowaniem
kłusowników z naszych wód, a także dyscyplinuje członków PZW, którzy naruszyli przepisy ustawy
o rybactwie śródlądowym, lub Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Nawiązaliśmy dodatkowo

współpracę z Posterunkiem Policji w Alwernii , któremu podlega odcinek rzeki Wisły dzierżawiony
przez Okręg PZW w Katowicach..
20 grudnia 2013 roku w ramach nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą
Rybacką z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego PSR Pawła ZIEBURY kontrolę w Okręgu
przeprowadził mgr inż. Piotr WYLON Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Rybackiej w Katowicach..
Kontrola obejmowała :
1.Prawidłowość prowadzenia obowiązkowej dokumentacji określonej w regulaminie SSR ,
w szczególności :
- notatki sporządzane przez strażników po przeprowadzonych w terenie czynnościach kontrolnych,
- pokwitowania za odebrane ryby i przedmioty służące do ich połowu,
- pokwitowania za przekazanie odebranych ryb uprawnionym do rybactwa, a przedmiotów
służących do połowu do depozytu sądowego.
2. Prawidłowość i terminowość kwartalnych sprawozdań z działalności Społecznej Straży
Rybackiej. Kontrola nie wykazała uchybień w pracy działu Ochrony Wód i koordynowania prac
Społecznej Straży Rybackiej , a wszystkie punkty kontroli realizowane są bez zastrzeżeń.
Po otrzymaniu 19 listopada 2013 roku informacji o możliwości wypłynięcia kłusowników
na zbiornik 005 Łąka k/Pszczyny , SSR , Grupa SSR Żory wspólnie z PSR Katowice podjęła
działania w wyniku których nad ranem 20. listopada 2013 roku zatrzymano w trakcie kłusowania
dwóch sprawców. Przy zatrzymanym zabezpieczono dwie sieci typu wonton , które były razem
połączone. Pierwsza sieć typu wonton dł. 46 m szer.1,5 m oczko7x7 cm , druga siec typu wonton dł.
64 m szer. 2,5 m oczko 7x7 cm oraz taczkę
, ponton z dwoma pagajami. Ujawniono i
zabezpieczono ryby: 1 szt. lina o wadze 1,55 kg , 1 szt. szczupaka o wadze 3,50 kg , 1 szt. Karasia
o wadze 0,85 kg , 2 szt. Jazia o łącznej wadze 3,20 kg , 4 szt. karpia o łącznej wadze 3,85 kg ,15
szt. leszcza o łącznej wadze 14,50 kg , 12 szt. sandacza o łącznej wadze 29,00 kg .Ogólna waga ryb
56,45 kg .
Straty poniesione przez Okręg PZW w Katowicach wynoszą 3.489,65 zł .Sprawę prowadzi Policja
pszczyńska.
W dniu 20 grudnia 2013 roku SSR uzyskała informację, że na zbiorniku Rybnik pływają
prawdopodobnie kłusownicy. O godz. 21.00 podjęto czynności obserwacyjne osób pływających, a
następnie powiadomiono PSR i Policję. Zatrzymano 3 sprawców na gorącym uczynku ,którzy
posiadali :
Sieć typu wonton dł. 80 m szer. 1,5 m oczko 5 x 5 cm
Siec typu wonton dł. 25 m szer. 3,5 m oczko 5 x 5 cm
Sieć typu wonton dł. 45 m szer. 1,4 m oczko 8 x 8 cm
Ryb w sieciach:
1 szt. suma o wadze 16.00 kg
20 szt. leszcza o łącznej wadze 26,10 kg
4 szt. karpia o łącznej wadze 6,40 kg
1 szt. okonia o wadze 0,65 kg
4 szt. karasia o łącznej wadze 3,30 kg
Ogólna waga ryb 52,54 kg .Straty poniesione przez Okręg PZW w Katowicach wynoszą 1.222zł .
Sprawę Prowadzi Policja rybnicka.
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