Uchwała nr 8/2020
Prezydium Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 29.04.2020 r.
w sprawie: Powołania Straży Ochrony Wód Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Radomiu.
Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt. 10, 15, Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu
uchwala:
§1
Powołuje Straż Ochrony Wód celem realizacji spoczywających na Okręgu obowiązków w
zakresie ochrony wód Okręgu;
§2
Uchwala regulamin Straży Ochrony Wód, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu :
Sekretarz Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

REGULAMIN
DZIAŁANIA STRAŻY OCHRONY WÓD POWOŁANEJ PRZY OKRĘGU PZW W
RADOMIU
1. Zadaniem Straży Ochrony Wód (dalej także SOW) jest kontrola przestrzegania
regulaminu amatorskiego połowu ryb oraz regulaminów łowisk wód użytkowanych przez
Okręg PZW w Radomiu.
2. Członkiem SOW może zostać pełnoletni członek zwyczajny PZW należący do jednego z
kół Okręgu PZW w Radomiu, dający rękojmię należytego wykonywania powierzonych
mu obowiązków.
3. Członków SOW powołuje w drodze uchwały Zarząd Okręgu PZW w Radomiu na
wniosek Prezesa Zarządu Okręgu.
4. Okręg PZW w Radomiu wyposaży nieodpłatnie członków Straży Ochrony Wód w
identyfikatory zawierające imię, nazwisko, zdjęcie oraz określenie przynależność do
SOW.
5. Każdy członek SOW jest uprawniony do dokonywania kontroli osób wędkujących na
wodach Okręgu w zakresie posiadania dokumentów uprawniających do amatorskiego
połowu ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Radomiu oraz przestrzegania
regulaminu amatorskiego połowu ryb i regulaminów poszczególnych zbiorników, w
szczególności w zakresie stosowania się do okresów i limitów ochronnych poławianych
ryb.
6. W razie ujawnienia przez członka SOW naruszenia regulaminu amatorskiego połowu ryb
lub regulaminów poszczególnych zbiorników poprzez połów niedozwoloną metodą,
zabieranie ryb objętych wymiarem ochronnym lub okresem ochronnym, połów przy
użyciu większej ilości wędek niż dozwolona, brak uprawnień do amatorskiego połowu ryb
członek SOW jest zobowiązany zawiadomić SSR lub PSR lub Policję.
7. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu,
członek SOW jest zobowiązany do sporządzenia notatki relacjonującej przebieg kontroli,
a następnie przekazania jej w terminie 3 dni do siedziby Okręgu PZW w Radomiu.
8. Okręg PZW w Radomiu, w drodze odrębnej uchwały, upoważni poszczególnych
członków SOW do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zadań SOW.
9. Członkostwo w SOW jest dobrowolne i nieodpłatne. Członkom SOW nie przysługuje
wynagrodzenie za wykonywanie powierzonych im zadań.
10. Nadzór nad należytym funkcjonowaniem Straży Ochrony Wód sprawuje Zarząd Okręgu
PZW w Radomiu.

