
           Odpowiedzi  Komisji Ochrony Wód na wnioski z kampanii sprawozdawczej Kół. 
 
1- Częste kontrole na odcinku rzeki Wieprz w okolicach Drążgowa. 
Ad 1- Komisja ochrony wód zwróciła się do Komendanta  SSRyb powiatu Ryckiego, o wzmożenie 
działań w rejonie  Drążgowa, jednocześnie zaleca  ujęcie w  harmonogramach działań  Etatowej 
straży Okręgu  wymienionego rejonu. 
2- Umieszczenie na stronie internetowej  ZO uprawnień strażników SSRyb. 
Ad 2- Komisja nie widzi potrzeby umieszczania uprawnień  strażników SSRyb na stronie 
internetowej,  jednocześnie zainteresowanych informuje , iż uprawnienia strażnika  jako 
funkcjonariusza  państwowego, zawiera Ustawa  o Rybactwie Śródlądowym  z 18 04 1985 roku z 
późniejszymi  zmianami,  artykuł 23, pkt 1-3, oraz pkt 4 litera B. 
3- Zezwolić na przejazd SSRyb nad  Zalew Zemborzycki. 
Ad 3-  W świetle istniejących przepisów, praw właścicielskich, nadzorujących i zarządzających 
terenami  przy zalewowymi ,na  wjazd  samochodem  bezpośrednio nad wodę  prawo mają  
jedynie  służby państwowe , takie jak Policja, Straż Leśna , PSR, oraz Straż Pożarna i pogotowie 
Ratunkowe.  
4- Przesłać do Koła wyniki  Okręgowej Straży Rybackiej. 
Ad 4- Kompleksowa informacja, o wynikach działania SSRyb, oraz OSR,  każdego roku rozsyłana 
jest do Kół , w okresie kampanii sprawozdawczej, w postaci informatora  działalności Okręgu i jego 
Kół za rok miniony. 
5- Zwiększyć kontrolę na Dratowie, Krzczeniu pod względem  trollingu i kłusownictwa. 
Ad 5- Komisja zaleca OSR oraz SSRyb  kontrolę na bieżąco, a działania na wymienionych 
akwenach, ujmowane będą w harmonogramach pracy. 
6- Publikacja wyników działania poszczególnych grup terenowych SSRyb  z uwzględnieniem  

konkretnych akwenów  w kontekście przejętego na nich sprzętu kłusowniczego. 
Ad 6- Ze względów bezpieczeństwa społecznych strażników , co za tym idzie zachowania w tym 
zakresie poufności , Komisja zaleca,  by publikacja wyników , odbywała się jedynie w rozbiciu na  
powiatowe straże, co dotychczas jest realizowane i  publikowane  w informatorach rocznych 
rozsyłanych do Kół. 
7- Udostępnienie dla SSR-u klucza do szlabanu na Dratów i Krzczeń. 
Ad 7- Dysponentem kluczy  do wjazdu na wały jezior  Dratów i Krzczeń oraz decydentem  
wydającym zgodę na wjazd  jest WZMiUW. 
8- Zamontowanie kamer na Zalewie Zemborzyckim. 
Ad 8- ZO podjął uchwałę o zakupie kamer monitorujących, realizacja jest w trakcie ,jednocześnie 
trwają konsultacje , planowanie i przygotowania  do usytuowania sprzętu monitorującego. 
9- Wniosek o wnikliwa kontrolę pracy Straży Okręgowej na wodach górskich i stworzenie 

harmonogramu kontroli dla wód górskich (ilość kontroli w kwartale) 
Ad 9- Harmonogramy miesięczne pracy Straży Okręgowej, na wodach górskich  i wodach 
nizinnych, przygotowywane są i funkcjonują na bieżąco, a Komisja nie widzi potrzeby zmian w tym 
zakresie, jak również zaleca tak jak dotychczas nieupublicznianie tego typu informacji. 
 
                                      
                                                                Za Komisję Ochrony Wód                    
             Przewodniczący 
         Stanisław Juchniewicz 


