
OKRĘGOWA KOMISJA OCHRONY WÓD 

Działalność Okręgowej Komisji Ochrony Wód w roku 2022 r. 

1. Ochrona Wód: 

a. Ochrona czystości wód realizowana przy współpracy ze strażnikami SSR 

i przedstawicielami kół w zakresie stałego monitoringu stanu czystości wód oraz 

przyległego do nich terenu, udział w akcjach „Tydzień Czystości Wód” oraz 

„Sprzątanie Świata”.  

b. Opiniowanie wniosków i obrona interesów PZW przy wydawaniu pozwoleń wodno-

prawnych np. uzyskanie zapewnień (zapisu) montażu barier elektrycznych przed 

budowlą zrzutową na Zbiorniku Otmuchów w projekcie przywracania drożności rzeki 

Nysy Kłodzkiej,    

- wprowadzenie obrębów ochronnych w miejscach szczególnie ważnych dla 

ichtiofauny,  

c. Organizacja lekcji ekologicznych mających na celu edukację młodzieży w zakresie 

ochrony środowiska, 

d. Działania w kierunku zmniejszenia populacji kormorana czarnego poprzez coroczne 

odstrzały na przełomie 2021/2022 roku zostało odstrzelonych 231 osobników. 

Kolejne zezwolenie zostało wydane na 600 kormoranów. 

e. Opiniowanie wniosków kół w sprawach dotyczących ograniczeń dot. wędkowania 

na wodach użyczonych im w opiekę, 

f. Budowa i ochrona krześlisk oraz tarlisk, krześliska dla wspomożenia rozmnażania 

sandacza zostały wykonane na Zbiornikach Nysa, Otmuchów, Turawa, Michalice. 

g. Udrożnienie zatok w Zbiorniku Turawa umożliwiających odbycie tarła i powrót 

narybku oraz tarlaków do zbiornika głównego, 

h. Reprezentowanie interesów Okręgu przed Sądami Rejonowymi w sprawach 

przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym. W roku 2022 udało się uzyskać 

12.648,87 zł nawiązek na rzecz PZW Opole które zostały wpłacone na konto Okręgu, 

celem lepszego zabezpieczenia interesów Okręgu nawiązaliśmy współpracę 

z profesjonalną kancelarią prawną z Wrocławia do prowadzenia trudnych spraw 

przeciwko kłusownikom  oraz spraw związanych z  zanieczyszczeniami wód  

i śnięciami ryb  w środowisku wodnym. 



i. Prace Komisji nad zezwoleniem na amatorski połów ryb z uwzględnieniem uwag 

dostarczonych przez poszczególne koła. Na podstawie obserwacji odłowów 

kontrolnych oraz sugestii kół wnioskowana o wprowadzenie między innymi: 

- łowisk „złów i wypuść”, 

- górne wymiary ochronne, 

 - limity ilościowe ryb drapieżnych, które pozwolą zrównoważyć liczbę ryb 

pozyskiwanych przez indywidualnych wędkarzy, a także wpłyną na atrakcyjność 

łowisk; 

j. Nasz Okręg wszystkie drobne wody posiada oznakowane, również część wód 

obwodowych zawiera tablice informacyjne. 

k. Nadzór nad zarybieniami odbywa się poprzez uczestnictwo w nich Strażników SSR . 

l. Działania na rzecz uzyskania odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry 

w roku 2022 udało się uzyskać  22.769,75 zł.  

Rozegrano już szóstą edycję Wojewódzkich Zawodów Straży Rybackich, w której 

uczestniczyło ponad 50 osób. Mają one przede wszystkim charakter podziękowania za 

pracę na rzecz ochrony wód. 

m. Działania Komisji Ochrony Wód w trakcie masowych snięć ryb na Kanale Gliwickim 

wraz ze Strażnikami Społecznej Straży Rybackiej (sprzątanie, monitoring wód, 

współpraca ze wszystkimi zaangażowanymi służbami) 

2. Walka z kłusownictwem: 

  Walka z kłusownictwem oparta była na samodzielnym działaniu Społecznej 

Straży Rybackiej, a także ścisłej współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją, 

sporadycznie ze Strażą Miejską i Łowiecką. SSR funkcjonuje w 12 powiatach naszego 

okręgu. Strażnicy corocznie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez PSR i po 

ich zakończeniu zdają testy kwalifikacyjne, które są podstawą do pełnienia funkcji 

w SSR. W ramach kontroli strażnicy SSR kontrolują przestrzeganie przepisów 

dotyczących wędkowania a ponadto starają się edukować naszych wędkarzy 

w sprawach poprawnego wypełniania rejestru oraz dbania o przyrodę i czystość na 

łowisku.  W działaniach kontrolnych bardzo sprawdza się sprzęt zakupiony w latach 

poprzednich: łodzie, noktowizory, lornetki - co przyczynia się do zwiększenia 

skuteczności społecznych patroli. Koszt delegacji dla Strażników Społecznej Straży 

Rybackiej to 28.035,68 zł  



Działalność Społecznej Straży Rybackiej okręgu opolskiego jest bardzo wysoko 

oceniana przez Państwową Straż Rybacką i stawiana za wzór w innych okręgach jako 

jedna z najlepiej działających w kraju. W załączeniu podajemy zestawienie patroli 

w minionym okresie w roku 2022. 

 

        Józef Piotrowski  

Przewodniczący Komisji Ochrony Wód 


