
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2023 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowiska pod amatorski połów ryb na terenie zbiornika 
wodnego „Balaton” MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 t.j.) w związku z uchwałą Nr XLII/373/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 
2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do ustalania wysokości opłat  
za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu 
Śląskim zarządzam co następuje:  

§ 1.  

 
 

Ustala się wysokość opłat za rezerwację stanowiska pod amatorski połów ryb na terenie zbiornika wodnego 
„Balaton” MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 
w Wodzisławiu Śląskim. 

§ 3.  

 
 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Cennik opłat brutto za rezerwację stanowiska pod amatorski połów ryb na terenie 

zbiornika wodnego „Balaton” MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

 

 

1. Opłata za rezerwację jednego stanowiska na jeden dzień* 40,00 zł 

 

2. 
Opłata za rezerwację jednego stanowiska na okres 3 dni (kolejnych po 

sobie) 
80,00 zł 

 

3. 
Opłata za rezerwację jednego stanowiska na okres 7 dni (kolejnych po 

sobie) 
140,00 zł 

 

4. 
Opłata za rezerwację jednego stanowiska na okres jednego roku 

kalendarzowego 
500,00 zł 

 

5. 

Wjazd i parkowanie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” (za 

wyjątkiem parkingu obok budynku dawnej restauracji „Syrenka” przy 

ul. Brackiej) 

80,00 zł 

 

* Rezerwacja jednodniowego stanowiska do połowu ryb musi być zachowana z 3 dniowym 

wyprzedzeniem, a w przypadku zarybienia, rezerwacja o której mowa w pkt. 1, 2, 3 

rezerwacja możliwa jest nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od dnia otwarcia wody. 

 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.16.2023

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2023 r.
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