
RADA POWIATU  

W LESKU 

Uchwała Nr XLIII.244.2022 

Rady Powiatu Leskiego  

z dnia 30 września 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 6 marca  

2002 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) w związku z art. 24 ust. 1a ustawy z dnia  

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr IV/17/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie 

utworzenia Społecznej Straży Rybackiej uchyla się regulamin Społecznej Straży Rybackiej 

stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały i uchwala się nowy regulamin 

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 
 

 

  



 

Uzasadnienie 

  

 Na mocy uchwały Nr IV/17/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 6 marca 2002  r. została 

utworzona Społeczna Straż Rybacka. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są 

powierzchniowe wody śródlądowe na terenie powiatu leskiego. 

 W dniu 6 października 2016 r. zostało zawarte porozumienie między Komendantem 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leskiego, a Komendantem Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Bieszczadzkiego. Porozumienie miało na celu wyrażenie zgody na przeprowadzanie 

przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Leskiego kontroli na śródlądowych wodach  

w granicach powiatu bieszczadzkiego oraz na przeprowadzanie przez Społeczną Straż Rybacką 

Powiatu Bieszczadzkiego kontroli w granicach powiatu leskiego.  

 Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę społecznych straży rybackich obu 

powiatów oraz w celu zapewnienia skuteczniejszej walki ze zjawiskami kłusownictwa na 

terenie powiatu leskiego, Rada Powiatu w Lesku wyraża zgodę na działanie społecznych straży 

rybackich z powiatów ościennych na śródlądowych wodach płynących w granicach powiatu 

leskiego. Równocześnie, Społeczna Straż Rybacka Powiatu Leskiego może działać na terenie 

innych powiatów, jeżeli Rady tych powiatów wyrażą na to zgodę. 

 W związku z powyższym, a także mając na uwadze konieczność aktualizacji zapisów  

regulaminu Społecznej Straży Rybackiej uchwalonego  uchwałą Nr IV/17/2002 Rady Powiatu 

Leskiego z dnia 6 marca 2002  r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej 

koniecznym stało się uchwalenie nowego regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. 

  



Załącznik do Uchwały 

Nr XLIII.244.2022 

Rady Powiatu Leskiego  

z dnia 30 września 2022 r. 

 

 

REGULAMIN 

SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 
1. Podstawą działania Społecznej Straży Rybackiej jest art. 24 ustawy z dnia  

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883 z późn. 

zm.) oraz uchwała Nr IV/17/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 06.03.2002 r. 

2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą  

Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz 

przepisów wydanych na jej podstawie. 

3. Terenem Działania Społecznej Straży Rybackiej jest teren Powiatu Leskiego. 

4. Społeczna Straż Rybacka może działać na terenie innych powiatów, jeżeli Rady tych 

powiatów wyrażą na to zgodę. 

5. W celu zapewnienia skuteczniejszej walki ze zjawiskami kłusownictwa w powiecie 

leskim, wyraża się zgodę na działania społecznych straży rybackich z powiatów 

ościennych na terenie działania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leskiego.  

6. Społeczna Straż Rybacka podlega Staroście Leskiemu. 

 

 

II. Organizacja Społecznej Straży Rybackiej. 

 

§ 2 

 
1. W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzą: 

a) Komendant Społecznej Straży Rybackiej, zwany dalej Komendantem, 

b) Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej Strażnikami. 

2. Społeczną Strażą Rybacką kieruje Komendant. 

3. Strażnicy są bezpośrednio podporządkowani Komendantowi. 

4. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu Społecznej Straży Rybackiej albo 

wspólnie z Państwową Strażą Rybacką. 

5. Patrol Społecznej Straży Rybackiej składa się co najmniej z dwóch strażników. 

6. Patrolem Społecznej Straży Rybackiej kieruje strażnik wyznaczony przez 

komendanta. 

 

 

 

 

 

§ 3 

 



1. Komendanta powołuje i odwołuje Starosta Leski na wniosek Zarządu Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Starosta może odwołać Komendanta bez wniosku, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Do obowiązków komendanta należy w szczególności: 

a) wyznaczanie zadań dla strażników oraz nadzorowanie ich wykonania, 

b) informowanie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej  

o występujących zagrożeniach oraz o rejonach wymagających szczególnej 

ochrony, 

c) organizowanie w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej 

Straży Rybackiej wspólnych akcji mających na celu zapobieganie 

wykroczeniom przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym, 

d)  współdziałanie z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej  

w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych dla  strażników, 

e) sporządzanie na żądanie Starosty informacji o działalności Społecznej Straży 

Rybackiej, 

f) sporządzanie i przedkładanie wojewodzie kwartalnych sprawozdań  

z działalności Społecznej Straży Rybackiej, 

g) powoływanie i odwoływanie strażników Społecznej Straży Rybackiej, 

h) występowanie do Starosty Leskiego z wnioskiem o wydanie legitymacji nowo 

powołanym strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,  

i) występowanie do Starosty z wnioskiem o przedłużenie ważności legitymacji 

strażników Społecznej Straży Rybackiej. 

 

 

§ 4 

   
1. Strażnika powołuje i odwołuje komendant. 

2. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje 

strażnika Państwowej Straży Rybackiej. 

3. Strażnik powinien ściśle przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym 

i przepisów wydanych na jej podstawie oraz sprawnie i prawidłowo wykonywać 

zadania. 

4. Strażnicy mogą działać poprzez własne patrole oraz we wspólnym patrolu  

z Państwową Strażą Rybacką. 

5. Strażnik wchodzący w skład patrolu Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany 

do wykonywania poleceń dowódcy tego patrolu. 

6. W czasie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających strażnik jest 

zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu odznaki Społecznej Straży 

Rybackiej oraz posiadania ważnej legitymacji strażnika Społecznej Straży 

rybackiej. 

7. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych strażnikowi przysługuje prawo do: 

a) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących 

połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób 

przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu; 

b) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub 

wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu; 

c) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu  

w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza; 

d) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania 

kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia: odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich 

połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do 

rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć. 



8. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych o których mowa w pkt 7 lit. c) i pkt 7 

lit. d), strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, która powinna zawierać: 

a) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności, 

b) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej, 

c) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności, 

d) czytelni podpis strażnika lub kierującego patrolem. 

9. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 7 lit. a) i pkt 7 lit. b), 

przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze 

sprawozdanie. 

 

 

III. Sposób postępowania strażnika w trakcie wykonywania czynności 
kontrolnych i zabezpieczających.  

 

§ 5 

 
1. Podczas dokonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego 

zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej. 

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przedstawić się 
osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

3. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania czynności kontrolnych przez 

osobę kontrolowaną, strażnik odstępuje od czynności i zawiadamia komendanta 

Społecznej Straży Rybackiej. 

 

 

IV. Postępowanie strażnika z odebranymi lub porzuconymi rybami  

i przedmiotami służącymi do ich połowu. 
 

§ 6 

 
1. Zabezpieczając porzucone lub odebrane ryby, strażnicy lub kierujący patrolem 

przekazują je za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa. W pokwitowaniu 

wyszczególnia się ogólną ilość i masę ryb z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma 

możliwości ich zważenia, strażnik powinien podać ilość poszczególnych gatunków 

w sztukach, a masę określić orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie 

w pokwitowaniu, że masa ryb została określona szacunkowo. 

2. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki. 

3. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały 

przekazane odebrane ryby.  

 

§ 7 
 

1. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb, strażnik 

przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej. W przypadku, gdy 

nie ma możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, 

mogą one zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa 

bądź na najbliższym posterunku Policji. 

2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych 

przedmiotów. 

3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.  

 



 

V.    Zasady współpracy Społecznej Straży Rybackiej z organami 

administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, 

policją i innymi służbami oraz uprawnionymi do rybactwa  

i zainteresowanymi organizacjami społecznymi.  

 

§ 8 

 
1. Społeczna Straż Rybacka winna współpracować z organami administracji rządowej, 

organami samorządu terytorialnego, policją i innymi służbami oraz uprawnionymi 

do rybactwa i zainteresowanymi organizacjami społecznymi w zakresie 

zabezpieczenia czystości wód, ochrony rybactwa i środowiska naturalnego. 

2. Współpraca powinna polegać w szczególności na: 

a) Wzajemnym informowaniu się o występujących zagrożeniach naruszenia 

przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz o podejmowanych decyzjach  

i wykonywanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających.  

b) Opracowaniu wspólnych programów i uzgadnianiu okresowych planów kontroli. 

c) Organizowaniu wspólnych działań kontrolnych i zabezpieczających.  

d) Organizowaniu szkoleń strażników. 

 

VI.   Przepisy końcowe 
 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają 

przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisy wykonawcze do tej 

ustawy.  

2.  Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia.  
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