
Odpowiedzi na wnioski  Kół  z Walnych Zgromadzeń 
         w kampanii sprawozdawczej roku 2013. 
    Komisja Ochrony Wód/do akceptacji przez ZO 
 
 
1 –Pomoc w utworzeniu SSRyb- Koło Borki 
 
● Podział administracyjny kraju i  województwa Lubelskiego sytuuje  gminę 

Borki w powiecie  Radzyńskim.  Funkcjonujący  natomiast podział w 
strukturze PZW stawia  powiat Radzyński  poza obszarem oddziaływania 
Okręgu Lublin.  Działanie więc SSRyb  będącej w strukturach  i sferze 
oddziaływania  naszego Okręgu  na tym terenie, w świetle powyższego,  
wydaje się być w jakimś stopniu utrudnione. Komisja  wyjaśni  czy i w jakim 
stopniu możliwe jest utworzenie grupy terenowej SSRyb  przy Kole Borki, 
podległej któremuś  z powiatów naszego Okręgu  i działającej w obszarze  
powiatu Radzyńskiego, będącego strukturą terenową sąsiedniego Okręgu 
PZW. 

 
2 –Zwiększyć kontrole na j. Firlej i Kunów po zarybieniach. Koło Firlej. 
 
● Wszystkie zbiorniki w Okręgu podczas i bezpośrednio po zarybieniach 

obejmowane są szczególną ochroną i kontrolami ze strony Straży etatowej, 
jednocześnie informacje o zarybieniu uruchamiać powinny większą 
aktywność w tym okresie grup terenowych społecznych SSRyb. 

 
3 – Skierować wniosek do PSRyb o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku 

do Komendanta powiatowego SSRyb w Puławach. Koło Kazimierz. 
 
● Państwowa Straż Rybacka nie jest organem założycielskim Społecznej 

Straży Rybackiej , nie mogąc tym samym podejmować tego typu działań.   
 
4 – Zwiększenie ochrony rz. Chodelki. Koło Wilków. 
 
● Kontrole i ochrona rzeki Chodelki ujęte są planami działania przez etatową 

Straż Rybacką, jednocześnie powinny być przedmiotem  większego 
zainteresowania przez Powiatową SSRyb. 

 
 
 



 5 – Zakaz zabierania ryb zahaczonych nieprawidłowo. Koło Puławy Azoty. 
 
● Regulamin amatorskiego połowu ryb dopuszcza podczas wędkowania na 

zabranie z łowiska ryby zahaczonej w każdym miejscu. 
 
6 – Zmiana komendanta powiatowego SSRyb w Rykach. Koło Stężyca. 
 
● Zmiany Komendanta powiatowego dokonać może Starosta Powiatu 

Ryckiego. ZO nie cofnął rekomendacji aktualnemu komendantowi SSRyb. 
 
7 – Zintensyfikować prace nad zachowaniem czystości nad j. Krzczeń. Koło 

Lubartów Huta Szkła. 
 
● ZO podjął uchwałę o przekazaniu pod opiekę i sprzątanie j. Krzczeń Kołu 

OSW Rogóźno. 
 
8 – Zwiększenie kontroli zbiorników Dratów i Krzczen. Koło Lublin Czechów. 
 
● Kontrola zbiorników przez Straż etatową ujęta w planach realizacji. Komisja 

zaapeluje do SSRyb o intensyfikację działań na tych zbiornikach. 
 
9 – Wsparcie w sprawie monitorowania jeziora Zagłębocze. Koło 

Zagłębocze. 
 
● Jezioro Zagłębocze jest zbiornikiem specjalnym, finansującym się ze 

sprzedaży zezwoleń na połów, komisja popiera wszelkie działania służące 
ochronie wód , wesprze także na forum ZO działania podejmowane przez 
Kolo w tym zakresie. 

 
10-- Wzmocnić kontrolę zbiornika Majdan. Koło Siedliszcze. 
 
● Kontrole ujmowane w planie działań etatowej Straży , Komisja zwróci się 

do komendantów powiatowych o intensyfikację działań kontrolnych. 
 
 
 
                                                                            Okręgowa Komisja Ochrony Wód. 


