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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI   SSR  PRZY OKRĘGU PZW 

W KATOWICACH  ZA  2019 rok.  

 

W 2019 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 628 strażników, 
przeprowadziła 7945 działania antykłusownicze; w porze dziennej 6604 działania oraz 1341 
w porze nocnej.  W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód wodach 
skontrolowano 55258 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 42832 wędkarzy, na wodach 
licencyjnych 12188 wędkarzy oraz 138 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. W 
wspólnych działaniach uczestniczyła 311 razy Państwowa Straż Rybacka, 485 razy Policja, 
oraz 388 kontroli przeprowadziliśmy z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż 
Łowiecka, Straż Pożarna.  W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 12 szt. sprzętu: w 
tym wędkarskiego 3 szt., sprzętu kłusowniczego 9 szt.. Ujawniono 1092 wykroczenia w tym 
918 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 174 przeciwko Regulaminowi 
Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 410 mandaty 
karne na kwotę 48.140 zł , w tym na członków PZW 191 MK na kwotę 22.400 zł oraz na 
osoby nie zrzeszone 219 MK na kwotę 25.740 zł  

Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach strażników w 2019 roku 
przeprowadzili 1028 działań antykłusowniczych, w tym 720 dziennych oraz 308 nocnych. 
Skontrolowali 7202 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 6357 osób, na wodach 
licencyjny Okręgu 823 osób. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 2 szt. sprzętu 
kłusowniczego, którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We 
wspólnych działaniach udział brało 359 przedstawicieli SSR Kół PZW, 173 PSR, 172  
z Policji. Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby Leśne brały udział w 223 działaniach 
antykłusowniczych. Ujawniono 526 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 506 
wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 20 wykroczeń przeciwko 
Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych 
nałożono 350 Mandaty Karne na kwotę 38.340 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 151MK 
na kwotę 16.050 zł, osoby nie zrzeszone 199 MK na kwotę 22.290 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, KPP w Chrzanowie KMP w Gliwicach, KP w Alwerni i KP Zator 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 okresie sprawozdawczym Posterunek Straży Rybackiej działu 
Ochrony Wód w Spytkowicach zmienił swoją lokalizację.  

            W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta SSR Okręgu PZW 
 w Katowicach skierowano 546 wykroczeń i przestępstw do PSR Katowice, oraz 48 spraw na 
Policję.   
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