
Rok 2009 

1.  Ilość przeprowadzonych kontroli - 698 
2.  Ilość skontrolowanych osób poławiających , przetwarzających i 

wprowadzających ryby do obrotu - 5473 
3. Ilość ujawnionych przestępstw z ustawy o rybactwie śródlądowym - 33 
4. Ilość ujawnionych wykroczeń z ustawy o rybactwie śródlądowym - 206, w tym: 

nałożone mandaty karne - 202 na kwotę -  33.050,00, skierowane wnioski o 
ukaranie do Sądów - 4 

5. Zabezpieczone przedmioty od sprawców przestępstw i wykroczeń:  sieci 
rybackie - 43 szt.; pęczki hakowe, samołówki - 473 szt.; sznury hakowe - 15 
szt.; wędki - 4 szt.; sprzęt pływający - 3 szt.; pozostałe przedmioty - 15 szt. 

 Rok 2008 

1. W roku 2008 strażnicy PSR w Szczecinie przeprowadzili  710 kontroli na wodach 
śródlądowych województwa zachodniopomorskiego, 

2. Skontrolowali - 4 048 osób poławiających, przetwarzających lub  wprowadzających 
ryby do obrotu; 

 3. Nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na 162 sprawców wykroczeń w 
wysokości 24 200 zł; 

4. 10 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia przekazano 
Policji; 

5. Przeciwko 4 osobom podejrzanym o popełnienie wykroczenia skierowano wnioski 
o ukaranie do sadów; 

6. W 24 przypadkach naruszenia prawa udzielono pouczeń lub zabezpieczono 
kłusownicze narzędzia rybackie bez ujęcia sprawcy; 

7. Od sprawców przestępstw i  wykroczeń zabezpieczono 39 szt. narzędzi służących 
do nielegalnego połowu ryb. 

 Rok 2007 

Wyniki działań Państwowej Straży Rybackiej województwa 
zachodniopomorskiego w roku 2007 

  
W toku prowadzonych działań skontrolowano – 3438 osób poławiających 

ryby. 
  

Stwierdzono 142 naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym 

oraz przepisów wydanych na jej podstawie, w tym: 
1) nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na 116 osób w 

wysokości 19.880,00 zł., 



2)  skierowano 2 wnioski o ukaranie do Wydziałów Grodzkich, w   Związku 

z popełnionym wykroczeniem, 
        3)  11 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenie 

przekazano Policji celem przeprowadzenia dalszego postępowania, 

    4)w 13 przypadkach naruszenia prawa udzielono pouczeń , bądź 
zabezpieczono sprzęt kłusowniczy bez ujęcia sprawcy. 

  
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia przestępstw i 

wykroczeń: 
  

1)          sieci rybackie – 43 szt. 
2)          inne narzędzia kłusownicze ( pęczki hakowe, sznury hakowe, samołówki i inne )-  
             2 szt. 
3)          wędki z kołowrotkami – 5 szt. 
4)          sprzęt pływający ( łodzie, pontony) – 5 szt. 

Rok 2006 

Wyniki działań Państwowej Straży Rybackiej województwa zachodniopomorskiego w 
roku 2006 
  
W toku prowadzonych działań skontrolowano – 4668 osób poławiających ryby. 
  
Stwierdzono 355 naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz 
przepisów wydanych na jej podstawie, w tym: 
1) nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na 294 osób w wysokości 
48.480,00 zł., 
2) skierowano 4 wnioski o ukaranie do Wydziałów Grodzkich, w związku z 
popełnionym wykroczeniem, 
3) 24 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw lub wykroczeń przekazano Policji 
celem przeprowadzenia dalszego postępowania, 
4) w 33 przypadkach naruszenia prawa udzielono pouczeń , bądź zabezpieczono 
sprzęt kłusowniczy bez ujęcia sprawcy. 
  
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia przestępstw i wykroczeń: 
  
1)  sieci rybackie – 81szt. 
2)  inne narzędzia kłusownicze ( pęczki hakowe, sznury hakowe, samołówki i inne ) – 

50 szt. 
3)  wędki z kołowrotkami – 27 szt. 
4)  sprzęt pływający ( łodzie, pontony) – 7 szt. 

Rok 2005 

  
Wyniki działań Państwowej Straży Rybackiej województwa zachodniopomorskiego w 
roku 2005 
  
W toku prowadzonych działań skontrolowano – 5105 osób poławiających ryby. 



  
Stwierdzono 425 naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz 
przepisów wydanych na jej podstawie, w tym: 
1) nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na 325 osób w wysokości 

58.690,00 zł., 
2) 35 osób ujętych jako sprawców przestępstw i 16 osób jako sprawców wykroczeń 

przekazano Policji celem prowadzenia dalszego postępowania, 
3) w 49 przypadkach naruszenia prawa udzielono pouczeń , bądź zabezpieczono 
sprzęt kłusowniczy bez ujęcia sprawcy. 

  
Zatrzymano następujący sprzęt służący do popełnienia przestępstw i wykroczeń: 
  
1)  sieci rybackie – 185 szt. 
2)  inne narzędzia kłusownicze ( pęczki hakowe, sznury hakowe, samołówki i inne - 

206 szt. 
3) wędki z kołowrotkami – 34 szt. 
4) sprzęt pływający ( łodzie, pontony) – 12 szt. 
  
  
Rok 2004 
  
Wyniki działalności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w zakresie 
kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej 
podstawie za rok 2004. 
1. Ujawnione przestępstwa na podstawie art. 27a ustawy o rybactwie śródlądowym - 

96. 
2. Nałożone grzywny w postaci mandatów karnych na podstawie art. 27 ustawy o 

rybactwie śródlądowym: 306 wykroczeń na kwotę 55.250 zł, 
3. Zatrzymany sprzęt: 
- sieci rybackie: 226 szt., 
- pęczki hakowe: 72 szt., 
- wędki: 42 szt., 
- sprzęt pływający: 9 szt., 
- pozostały sprzęt (osęki, podbieraki itp.) – 60 szt.. 
4. Współprace ze Społeczną Strażą Rybacką i innymi podmiotami  
- liczba wspólnych przeprowadzonych kontroli: ogółem 123. 
  
  
Rok 2003 
  
Wyniki działalności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w zakresie 
kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej 
podstawie za rok 2003. 
1. Ujawnione przestępstwa na podstawie art. 27a ustawy o rybactwie śródlądowym –

97. 
2. Nałożone grzywny w postaci mandatów karnych na podstawie art. 27 ustawy o 

rybactwie śródlądowym: 392 wykroczenia na kwotę 36.230 zł. 
3. Zatrzymany sprzęt: 
- sieci rybackie: 221 szt., 
- pęczki hakowe: 474 szt., 



- wędki: 41 szt., 
- sprzęt pływający: 22 szt., 
- pozostały sprzęt (urządzenia elek., haki, kotwice) – 5 szt.. 
4. Współprace ze Społeczną Strażą Rybacką 
- liczba wspólnych przeprowadzonych kontroli: ogółem 102. 
5. Współprace z innymi podmiotami: ogółem 63. 

  

 


