
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Paƒstwowa Stra˝ Rybacka wspó∏pracuje ze
Spo∏ecznà Stra˝à Rybackà w zakresie zapobiegania
i zwalczania nielegalnego po∏owu ryb, raków i mino-
gów w powierzchniowych wodach Êródlàdowych oraz
zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, ra-
kami i minogami.

2. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, polega na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli:
a) dokumentów uprawniajàcych do po∏owu ryb, ra-

ków i minogów oraz dokumentów stwierdzajà-
cych pochodzenie ryb, raków i minogów prze-
twarzanych lub wprowadzanych do obrotu,

b) iloÊci i gatunków od∏owionych, przetwarzanych
lub wprowadzanych do obrotu ryb, raków i mino-
gów oraz przedmiotów s∏u˝àcych do ich po∏owu,

2) podejmowaniu dzia∏aƒ przy zabezpieczaniu porzu-
conych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów
s∏u˝àcych do ich po∏owu,

3) udzielaniu pomocy przy:
a) wykonywaniu czynnoÊci w celu zabezpieczenia

miejsca wykroczenia lub przest´pstwa,
b) kontroli oznakowania sprz´tu p∏ywajàcego s∏u-

˝àcego do po∏owu ryb, raków i minogów,

4) przeprowadzaniu wspólnych akcji i patroli,

5) wspólnie organizowanych, przynajmniej raz w ro-
ku, szkoleniach i çwiczeniach,

6) wymianie informacji:
a) co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowa-

dzonych dzia∏aƒ,
b) o przypadkach naruszania lub podj´cia uzasad-

nionego podejrzenia o naruszeniu przepisów
o rybactwie Êródlàdowym.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a),
dotyczàce czasu, miejsca, rodzaju i iloÊci odebranych lub
porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów
s∏u˝àcych do ich po∏owu przekazuje si´ Paƒstwowej
Stra˝y Rybackiej, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu trzech dni od dnia ich odebrania lub znalezienia.

4. Przeprowadzanie wspólnych akcji i patroli, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 4, odbywa si´ pod kierownic-
twem stra˝nika wskazanego przez komendanta woje-
wódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej, po uprzed-
nim uzgodnieniu czasu i miejsca ich trwania przez ko-
mendantów Paƒstwowej i Spo∏ecznej Stra˝y Rybackiej
lub osoby przez nich upowa˝nione.

§ 2. 1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y
Rybackiej z komendantem Spo∏ecznej Stra˝y Rybac-
kiej:

1) sporzàdzajà, do koƒca stycznia ka˝dego roku, plan
wspó∏pracy, w zakresie, o którym mowa w § 1,

2) dokonujà, co najmniej raz w roku, oceny wspó∏pra-
cy, okreÊlonej w planie, o którym mowa w pkt 1.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, okreÊla
si´ szczegó∏owy sposób realizacji wspólnych zadaƒ,
w tym wzajemne korzystanie ze Êrodków ∏àcznoÊci
i transportu, iloÊç wspólnych dzia∏aƒ i liczb´ osób
w nich uczestniczàcych oraz zasady zabezpieczania
odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów
oraz przedmiotów s∏u˝àcych do ich po∏owu.

§ 3. Plan wspó∏pracy, o którym mowa w § 2 w ust. 1
w pkt 1, na rok 2002 sporzàdza si´ do dnia 31 marca
2002 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie zakresu i warunków wspó∏pracy Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej ze Spo∏ecznà Stra˝à Rybackà.


