
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2023 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton” 
w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U.2022 poz. 559)  zarządzam, co następuje 

§ 1.  

Wprowadza się regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton” MOSiR 
„CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Traci moc zarządzenie NR OR-I.0050.338.2020 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton” oraz opłat za 
rezerwację stanowiska pod amatorski połów ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim. 

§ 3.  

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

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I Wstęp 

Regulamin amatorskiego połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów 

dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny na terenie zbiornika 

wodnego „ Balaton ” - MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim. 

 

II  Prawa wędkującego w wodzie zbiornika „Balaton” MOSiR „CENTRUM” Wodzisław 

 Śląski 

1. Prawo do wędkowania w wodzie zarządzanej przez MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

mają osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, 

po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa. 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.             

o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.). 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy 

czasowo przebywający w Polsce. 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 

16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 

5. Osoba do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego 

łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, 

posiadającej kartę wędkarską. 

6. Osoba w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 

- wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby 

pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-spławikową, przy czym mają prawo 

wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom 

wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę, 

- wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, 

posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową. 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.14.2023

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2023 r.
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Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę. 

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, pod nadzorem 

opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do 

rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem 

uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu ryb. 

 

III  Zasady wędkowania w wodzie zbiornika „Balaton” MOSiR „CENTRUM” Wodzisław 

 Śląski 

1. Łowienie w wodzie zbiornika „Balaton” MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski jest możliwe 

po uiszczeniu opłaty za rezerwację stanowiska wędkarskiego zgodnie z cennikiem stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Z zastrzeżeniem rozdziału VII pkt. 3 Regulaminu,                 

w przypadku uiszczenie wymaganej opłaty MOSiR „CENTRUM” dokonuje zezwolenia na 

amatorski połów ryb na terenie zbiornika wodnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 

30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona: 

 a/ jednym haczykiem z przynętą; albo 

 b/ w metodzie spinningowej - sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; 

haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one 

poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

3. Przynęty. 

3.1. Jako przynęty mogą być stosowane: - przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne - przynęty 

sztuczne. 

3.2. Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/: zwierząt i roślin chronionych; ryb i raków 

wymienionych w rozdziale III pkt. 4.7.; ikry. 

3.3 Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku 

stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem 

ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. 

3.4. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta i pasty/.  

Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. 

3.5. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub 

sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie 

większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/. 

4. Wędkowanie. 

4.1. W wodzie użytkowanej przez MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski można wędkować 

przez całą dobę, 

4.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach 

ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb            

w obrębach ochronnych. 

4.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb. 

4.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

 a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, 

 b/ sprzedawać złowionych ryb, 

 c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 

 d/ łowić metodą "szarpaka", 

 e/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody, 

 f/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 

 g/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 

4.5. Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych          

z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. 

W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów 

dobowych. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 
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4.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością 

wypuszczone do wody. 

4.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawinka, babka bycza, czubeczek 

amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, 

ani do innych wód. 

4.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami 

spinningową. 

4.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz 

stosowania zanęt. 

4.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na 

przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie 

więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. 

4.11. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku 

zapewniającym ich dobry stan lub w siatce, o której mowa w rozdziale III pkt 4.5. 

 

IV  Obowiązki wędkującego w wodzie zbiornika „Balaton” MOSiR „CENTRUM” 

 Wodzisław Śląski 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane 

przez uprawnionego do rybactwa, rejestr połowu ryb wraz z instrukcją jego wypełnienia oraz inne 

dokumenty wymagane przez uprawnionego do rybactwa. 

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na 

nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie 

odstępy, określone w rozdziale V Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą 

wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 

3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 

4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby       

z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. 

5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego 

stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody 

sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać 

pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody (w szczególności śniętych ryb, zmiany koloru 

wody, plam olejowych, nienaturalnych zapachów itp.) wędkarz powinien natychmiast zawiadomić 

o tym przedstawiciela MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, Policję albo najbliższy organ 

administracji publicznej. 

 

V  Dozwolone metody połowu ryb 

1. Metoda gruntowo – spławikowa. 

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, 

każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. 

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku. 

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: 

 a/ łowiąc z brzegu - 10 m, 

 b/ brodząc - 25 m, 

2. Metoda spinningowa. 

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką 

zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie 

spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na 

lince. 

3. Zakaz wędkowania metodą pod lodową. 
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VI  Ochrona ryb 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy 

ogonowej. 

2. Na obszarze zbiornika wodnego „ Balaton ” MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim        

w odniesieniu do poniższych ryb ustala się następujące wymiary ochronne: 

 a) karp – do 30 cm, powyżej 60 cm 

 b) lin – do 30 cm 

 c) sandacz – do 50 cm 

 d) szczupak – do 50 cm 

 e) jaź – do 25 cm 

 f) węgorz – do 50 cm 

Do pozostałych ryb na obszarze zbiornika wodnego „Balaton” MOSiR „CENTRUM”                      

w Wodzisławiu Śląskim mają zastosowanie wymiary ochronne przewidywane w obowiązujących 

przepisach prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2003 z późn. zm.). 

3. Na obszarze zbiornika wodnego „Balaton” MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim          

w odniesieniu do poniższych ryb ustala się następujące okresy ochronne: 

 - szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

 - sandacz od 1 stycznia do 31 maja. 

Do pozostałych ryb na obszarze zbiornika wodnego „Balaton” MOSiR „CENTRUM”                     

w Wodzisławiu Śląskim mają zastosowanie okresy ochronne przewidywane w obowiązujących 

przepisach prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2003 z późn. zm.). 

4. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

5. W odniesieniu do poniższych ryb wprowadza się następujące limity ilościowe i wagowe do 

zabrania z łowiska w ciągu doby /w godz. 0.00 - 24.00/: 

 - karp, szczupak, sandacz, węgorz –  łącznie nie więcej niż 2 sztuki, 

 - lin: nie więcej niż 4 sztuki, 

 - pstrąg: nie więcej niż 2 sztuki, 

 - leszcz, karaś, płoć, wzdręga, krąp – łącznie nie więcej niż 5 kg. 

Z tym, że łowiący może zabrać z łowiska albo 2 sztuki karpia/szczupaka/sandacza/węgorza lub 2 

sztuki pstrąga. 

6. W odniesieniu do poniższych ryb wprowadza się następujące limity ilościowe i wagowe do 

zabrania z łowiska w ciągu roku kalendarzowego:  

- pstrąg: nie więcej niż 15 sztuk 

- karp, sandacz, szczupak, węgorz: nie więcej niż 20 sztuk 

7. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach 

Organizacji Sportu Wędkarskiego". 

8. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany wymiarów, okresów 

ochronnych i limitów ilościowych ryb, przy czym nie może to naruszać przepisów Ustawy z dnia 

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.) 

oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

9. Po złapaniu ryby, którą wkładamy do siatki należy niezwłocznie wpisać datę jej złowienia do 

rejestru połowów wraz z podaniem numeru złapanej ryby. W odniesieniu do 

szczupaka ,sandacza ,karpia, lina oraz węgorza należy niezwłocznie wpisać także ich wymiar oraz 

ilość złapanych ryb. Wagę złapanych ryb należy wpisać niezwłocznie w domu i uzupełnić rubrykę 

w akapicie ilość. 

10. Zakaz używania sondy głębinowej do namierzania ryb i dna na zbiorniku „Balaton”. 
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11. Dopuszczalne jest rozbijanie namiotów wędkarskich, biwakowych bądź turystycznych na 

terenie ośrodka „Balaton”.  

12. Dopuszczalne jest używanie pontonów na terenie ośrodka „Balaton” poza sezonem. 

12. Maksymalna ilość stanowisk wędkarskich na terenie ośrodka „Balaton” wynosi 50. 13. Od 1.01 

do 30.04 zakaz spinningowania i łowienia na żywą lub martwą rybkę (tzw. żywca, trupka). 

 

VII  Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach zbiornika „Balaton” MOSiR 

 „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: 

 a/ funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej, 

 b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, 

 c/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej, 

 d/ strażników Straży Leśnej, 

 e/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, 

 f/ funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

 g/ uprawnionego do rybactwa na użytkowanych przez niego wodach lub przez osobę 

posiadającą od niego stosowne upoważnienie, 

 h/ upoważnionych przez zarządzającego zbiornikiem wodnym „Balaton” do weryfikacji 

dokumentów związanych z funkcjonowaniem łowiska (rejestr połowów, pozwolenie na 

zajęcie stanowiska wędkarskiego, regulamin wędkarski). 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, 

złowione ryby i przynęty. 

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające    

z Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2168 z późn. zm.) oraz: 

- utratę zezwolenia na wędkowanie na czas wskazany przez przedstawicieli MOSiR „CENTRUM” 

w Wodzisławiu Śląskim w konsultacji z reprezentacją zainteresowanych wędkarzy, przy czym na 

okres utraty zezwolenia będzie w szczególności wpływać stopień danego naruszenia.  

4. Zainteresowani wędkarze odbierając zezwolenie na wędkowanie przyjmują odpowiedzialność za 

naruszenie niniejszego regulaminu własnoręcznym podpisem, co jest równoznaczne z akceptacją 

treści niniejszego Regulaminu. 

 

VIII  Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 

- Ustawy Prawo wodne, 

- Ustawy Prawo o ochronie środowiska, 

- Ustawy o rybactwie śródlądowym, 

- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

- Ustawy o lasach, 

- Ustawy o ochronie przyrody, 

- Ustawy o ochronie zwierząt, 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, 

hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; z późniejszymi zmianami. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia Prezydenta Miasta. 
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