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KARTA USŁUGI

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

PODSTAWA PRAWNA:

 art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  12  kwietnia  2018  r.  o  rejestracji  jachtów  i  innych  jednostek
pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137, z późn. zm.);

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia
17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do
24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248);

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości
do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157)

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

1) wniosek o rejestrację jednostki pływającej zawierający następujące informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 
– PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany -
w przypadku osób fizycznych, 
–  NIP  w  przypadku  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających
osobowości  prawnej  albo  inny  odpowiedni  identyfikator  -  w  przypadku  podmiotów
zagranicznych, 
– adres zamieszkania albo adres siedziby, 
– adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b) o rejestracji  w innym rejestrze w kraju lub za granicą,  jeżeli  jednostka pływająca  była
zarejestrowana: 
– wskazanie organu poprzedniej rejestracji, 
– numer rejestracyjny, 
– datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,  

c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli
został nadany, 

d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych,
albo morskich i śródlądowych, 

e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych, 
f) o zamiarze używania jednostki pływającej do: 

– amatorskiego połowu ryb, 
– połowów rybackich, 
– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia
2014 r. o rybołówstwie morskim, 

g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela, 
h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
i) o  rodzaju  napędu  jednostki  pływającej,  a  w  przypadku  napędu  mechanicznego,  także

o jego mocy, 
j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej, 
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej, 
l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, 
m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej, 
n) o  sygnale  rozpoznawczym (Call  Sign)  i  morskim radiowym numerze  identyfikacyjnym

MMSI, jeżeli zostały nadane, 
o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została

określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony
podmiot, 

p) o  dopuszczalnej  sile  wiatru  oraz  znaczącej  wysokości  fali,  jeżeli  zostały  określone
w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot; 

2) dowód własności (w szczególności faktura VAT, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, pra-
womocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych
systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego, które składa się  pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

3) dokumenty lub materiały potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz i-p,
a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez
armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane;

4) dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego,

5) pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli, jeżeli jednostka pływają-
ca jest przedmiotem współwłasności, a wniosek składa jeden ze współwłaścicieli.

Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:
1)  o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest: 

a) dokument tożsamości, 
b) odpis,  wyciąg  albo  zaświadczenie  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo  innego

właściwego  rejestru  albo  inny  dokument  wystawiony  przez  uprawniony  organ
stwierdzający: 
– pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną, 



– NIP albo odpowiedni identyfikator, 
– siedzibę oraz 
–  imiona  i  nazwiska  osób uprawionych  do działania  w imieniu  podmiotu  niebędącego
osobą fizyczną, 

c) oświadczenie  właściciela  lub współwłaściciela  –  w odniesieniu  do adresu zamieszkania
właściciela, współwłaściciela lub armatora, 

d) oświadczenie  właściciela  lub  współwłaściciela  –  w odniesieniu  do  adresu  do  doręczeń
właściciela, współwłaściciela lub armatora; 

2) o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest: 
a) zaświadczenie  o  wykreśleniu  z  rejestru  polskiego  lub  zagranicznego,  jeżeli  jednostka

pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana, 
b) dokument potwierdzający rejestrację czasową; 

3) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki
pływającej jest: 

a) czytelne  zdjęcie  tabliczki  znamionowej  z  numerem  identyfikacyjnym  oraz  deklaracja
zgodności CE, w której wskazano ten numer, 

b) dokument rejestracyjny; 
4) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego
mocy jest1: 

a) deklaracja zgodności CE, 
b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów
i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta
lub budowniczego, 

d) oświadczenie  właściciela  –  w  przypadku  jednostek  pływających  bez  napędu
mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW; 

5) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest: 
a) deklaracja zgodności CE, 
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego, 
c) dokumentacja projektowa, 
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela; 

6)  o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest2: 
a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia: 

– deklaracja zgodności CE, 
– świadectwo pomiarowe, 
– certyfikat pomiarowy, 
– jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-4 rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów
i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
– dokument wydany przez producenta lub budowniczego, 
–  oświadczenie  właściciela  lub  współwłaściciela  w  przypadku  jednostek  pływających,
których długość nie przekracza 14 m, 

b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE; 
7) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest: 

a) deklaracja zgodności CE, 
b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-4 rozporządzenie Ministra Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów
i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego, 



d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela; 
8) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest: 

a) deklaracja zgodności CE, 
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego, 
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela; 

9) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI
jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.

Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób
na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest de-
klaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów, zgodnie z  § 4 rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie
rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:
1) karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
2) dokument wydany przez: 

a) uznaną  organizację  w  rozumieniu  art.  5  pkt  17  ustawy  z  dnia  18  sierpnia  2011  r.
o bezpieczeństwie morskim albo 

b) podmiot  upoważniony  przez  ministra  właściwego  do  spraw  gospodarki  morskiej
do  wykonywania  przeglądów  technicznych  jachtów  morskich  o  długości  do  15  m,
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. a 
- jeżeli był wydany; 

3) dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, jeżeli był wydany;
4) inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez: 

a) instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo 
b) techniczną  komisję  inspekcyjną,  o  której  mowa  w  art.  10a  ust.  1  ustawy  o  żegludze

śródlądowej, albo 
c) podmiot  upoważniony  do  przeprowadzania  przeglądów  technicznych,  o  którym  mowa

w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej 
- jeżeli był wydany. 

W przypadku, gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa powyżej, do wniosku
mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
1) o braku deklaracji  zgodności  CE, jeżeli  jej  wydanie  nie  było wymagane przepisami  prawa,
upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie
posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;

2) o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności
CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych
o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile
wiatru lub znaczącej wysokości fali;

3) o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;

4) o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);

5) o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski
sporządzonym  przez  tłumacza  przysięgłego  lub  potwierdzonym  przez  właściwego  konsula.
W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka
dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka
pływająca została sprowadzona (nie dotyczy składania deklaracji zgodności CE).



Wniosek może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowa-
dzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:
1) dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych,
2) kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach, 

3) dane dotyczące silnika zaburtowego, tj. producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika. 

Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej osobiście albo przez przedstawiciela usta-
wowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej.
W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada
wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołą-
czone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi re-
jestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego. 
_______________________
1. Informacją o rodzaju napędu jednostki pływającej jest: 

1. rodzaj napędu głównego (żaglowy, mechaniczny, mięśnie ludzkie lub inny);
2. w przypadku napędu żaglowego: 

a) informacja, czy jednostka jest wyposażona w pomocniczy napęd mechaniczny, 
b)  jeżeli  jednostka  wyposażona  jest  w  pomocniczy  napęd  mechaniczny  -  informacja,  czy  jest  to  silnik
stacjonarny czy zaburtowy; 

3. w przypadku napędu mechanicznego: 
a) liczba silników napędu głównego, typ silnika, łączna moc silników w kW, 
b) informacja, czy jednostka jest wyposażona w napęd pomocniczy;

2. Informacją o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest: 
1. liczba kadłubów; 
2. długość, szerokość i maksymalne zanurzenie oraz źródło tych informacji; 
3. kategoria projektowa, jeżeli została nadana. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

80,00  zł  –  za  rejestrację  i  wydanie  dokumentu  rejestracyjnego,  zmianę  danych  w  rejestrze
i wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
15,00 zł  – za wydanie  odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych  jednostek pływających
o długości do 24 m;
60,00  zł  –  za  rozpatrzenie  wniosku  o  rejestrację  i  wydanie  dokumentu  rejestracyjnego
w przypadku, o którym mowa w art.  28 ust.  2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji
jachtów  i  innych  jednostek  pływających  o  długości  do  24  m  (jednostka  zarejestrowana
na  podstawie  dotychczasowych  przepisów,  która  podlega  obowiązkowi  rejestracji,  zgodnie
z art. 3 ust. 1 ww. ustawy)
płatne na rachunek Starostwa Powiatowego w Rawiczu
PKO BP S.A. Oddział Rawicz Nr  55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 
W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem
na  uiszczenie  tej  opłaty  będzie  wydruk  przelewu  (w  zależności  od  opcji  udostępnianej
przez bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu wynikały
dane  adresowe  wpłacającego,  przedmiot  i  wysokość  dokonanej  opłaty,  numer  jego  konta
bankowego  i  numer  konta bankowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu.  Zarówno wyciąg,
jak i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank oraz powinny być przedstawione
w oryginalnym wydruku.
W  przypadku  nieuwzględnienia  wniosku  o  rejestrację  i  wydanie  dokumentu  rejestracyjnego,
zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu
rejestracyjnego oraz wydanie odpisu lub wyciągu opłata nie podlega zwrotowi. 



DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro)

tel./fax 65 322 40 06

godziny urzędowania wydziału:

poniedziałek:  800-1600, wtorek- piątek:  700-1500

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl  

Wniosek można  złożyć  elektornicznie  za  pośrednictwem aplikacji  Konto Interesanta  dostępnej
w systemie REJA24 – https://interesant.reja24.gov.pl/ 
(rejestracji  konta  może  dokonać  osoba  posiadająca  Profil  Zaufany,  Podpis  kwalifikowany
lub Podpis osobisty – e-dowód)

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI:

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM:

odwołanie wnosi się do:
1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do
której  we wniosku o rejestrację  zawarto informację  o zamiarze  jej  eksploatowania  na  wodach
morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do
której  we wniosku o rejestrację  zawarto informację  o zamiarze  jej  eksploatowania  na  wodach
śródlądowych
za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

UWAGI:

1)  Obowiązkowi  rejestracji  podlega  jacht  oraz  jednostka  pływająca  używana  do amatorskiego
połowu  ryb,  o  długości  większej  niż  7,5  m  lub  napędzie  mechanicznym  o  mocy  większej
niż  15  kW,  jednostka  pływająca  używana  do  połowów  rybackich  oraz  jednostka  pływająca
uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
2)  Właściciel  może  złożyć  wniosek  o  przydzielenie  i  rezerwację  numeru  rejestracyjnego  dla
jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego - również o rezerwację nazwy.
Numer rejestracyjny lub nazwa dla jednostki pływającej w budowie rezerwowana jest na okres
nieprzekraczający 7 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.
3)  Właściciel  zarejestrowanej  jednostki  pływającej  jest  obowiązany  zawiadomić  organ
rejestrujący,  w  terminie  nieprzekraczającym  30  dni,  licząc  od  dnia  zaistnienia  danego  faktu,
o  zbyciu  lub  nabyciu  jednostki,  zmianie  stanu  faktycznego  wymagającej  zmiany  danych
zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia
jednostki z rejestru. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego  wymagającego
zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, właściciel jednostki pływającej dołącza odpowiednią
dokumentację,  poświadczającą  zaistniałą  zmianę,  a  w przypadku  konieczności  zmiany  danych
zawartych w dokumencie rejestracyjnym składa również wniosek o zmianę danych w rejestrze
i wydanie dokumentu rejestracyjnego, do którego dołącza dokument rejestracyjny.
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4) Jednostkę pływającą wykreśla  się z rejestru na wniosek właściciela,  do którego dołącza się
dokument rejestracyjny w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wykreślenie.
5) Osoby zainteresowane mogą żądać poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru. 


