
 
 

 

KARTA  USŁUG  
 

STAROSTWO  POWIATOWE  
W RACIBORZU  
47-400 RACIBÓRZ 

PLAC STEFANA OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 
 
 

REFERAT 
EDUKACJI  

I. TYTUŁ SPRAWY 
 

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJ ĄCYCH 
O DŁUGOŚCI DO 24 M 

 

II. PODSTAWA  PRAWNA 
 

� ustawa 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) 

� art.18 ust. 2  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz.1863), 

� art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz.2168), 

� 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 

� § 17 i § 18 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003). 

 
III. GDZIE ZAŁATWI Ć SPRAWĘ 

 
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 
Sprawę załatwia – Referat Edukacji 
tel. (32) 45 97 309, fax. (32) 415 87 36 
e-mail: sport@powiatraciborski.pl 
Godziny urzędowania:   
Poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30 do 15.30  
wtorek                                         od 7.30 do 17.00  
piątek                                          od 7.30 do 14.00 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
  
W terminie 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Dowód własności, którym może być w szczególności: 

a) faktura VAT, 
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, 
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, 
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne 

oświadczenie budowniczego, 
2. Wniosek o rejestrację zawierający następujące informacje: 



a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeśli nie jest nim właściciel: 
• imię i nazwisko albo nazwę, 
• PESEL, albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli PESEL nie został    

nadany – w przypadku osób fizycznych, 
• NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej albo odpowiedni identyfikator – 
w przypadku podmiotów zagranicznych, 

• adres zamieszkania albo adres siedziby, 
• adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

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 Rzeczpospolitej 

Polskiej, 
i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, 

także o jego mocy, 
j) o marce, modelu lub typie jednostki pływającej, 
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej, 
l) o materiale głównym, z którego jest zbudowany 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. 

3. Dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 
lit. a – c oraz i – p. 

4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu 
rejestracyjnego  

 
VI.  OPŁATY 

 
� Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego 80,00 zł  



� Opłatę można uiścić w kasie lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu; nr rachunku 80 1560 1140 2227 7506 3000 
0003 z dopiskiem „opłata za rejestrację jedn. pływającej. 

� Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 
 

VII. DRUKI WNIOSKÓW 
 
Wg załączonego wzoru. 
 

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 
 

Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, 
w przypadku gdy: 

1) do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub 
2) dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym 

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do: 
1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki 

pływającej, co do której we wniosku o rejestrację 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. 

IX. INFORMACJE DODATKOWE  
 
� Odbioru decyzji o rejestracji jednostki pływającej dokonuje się osobiście. 
� Decyzje o rejestracji jednostki pływającej wydaje się bezterminowo. 

 
Data: 12.01.2021 r. Opracował: Piotr Kielar 
Data: 12.01.2021 r. Zatwierdził a: Danuta Miensopust 

 


