
 

 

S T A R O S T W O  P O W I A T O W E  W  R A C I B O R Z U  
W N I O S E K  

O  R E J E S T R A C J Ę  J E D N O S T K I  P Ł Y W A J A C E J  
O  D Ł U G O ŚC I  D O  2 4  M  

 
 

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 
PLAC STEFANA OKRZEI 4 

47 – 400 RACIBÓRZ   
WŁAŚCIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIELE 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela/współwłaściciela)  

 
……………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania/siedziby) 
 
………………………………………………………………………………………………..                                                                                                            
(nr PESEL/data i miejsce urodzenia jeżeli numer PESEL nie został nadany / NIP) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(nr dokumentu tożsamości – dow. os./paszport/prawo jazdy) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
(adres e-mail, nr telefonu) 

 
ARMATOR 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela/współwłaściciela)  

 
………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania/siedziby) 
 
…………………………………………………………………………………………………                                                                                                            
(nr PESEL/data i miejsce urodzenia jeżeli numer PESEL nie został nadany / NIP) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(nr dokumentu tożsamości – dow. os., paszport, prawo jazdy) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
(adres e-mail, nr telefonu) 

 
Wnoszę/imy o rejestracj ę jednostki pływaj ącej o długo ści do 24 m: 
 
1.  Proponowana nazwa ………………………………….…… 2. Port macierzysty ……………………………… 
 
3. Marka/model/typ........................................................................................................................................... 

 
4.  Wymiary: długość ............................ szerokość ………….……….… zanurzenie ……….……………...…. 

 
5.  Producent/budowniczy ………..………………………………....................................................................... 

 
6.  Miejsce budowy ……………………………….……………..…………. 7. Rok produkcji  .............................. 
 
8.  Silnik: marka/model ……………….…………….……… numer …………………….. moc (KW) ……….…… 
 
9.  Materiał główny kadłuba …………………….……………. 10. Nr kadłuba …………………………………… 
 
11.  Kategoria projektowa ………………….. 12. Dopuszczalna liczba osób na pokładzie ……………………… 
 
13.  Zamiar eksploatowania jednostki pływającej na wodach:  

morskich / śródlądowych / morskich i śródlądowych (niepotrzebne skre ślić) 
 
14.  Zamiar 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 (niepotrzebne skre ślić) 

 
15.  Zamiar używania jednostki pływającej do celów:  
 rekreacyjnych lub komercyjnych (niepotrzebne skre ślić) 
 



16.  Dane nieobowiązkowe: dodatkowe informacje1 podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia 
działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1.  ....................................................................................................................................................................... 

2.  ....................................................................................................................................................................... 

3.  ....................................................................................................................................................................... 

4.  ....................................................................................................................................................................... 

5.  ....................................................................................................................................................................... 

6.  ....................................................................................................................................................................... 

 
Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia. 
 

 
Racibórz, dnia ……………………………………….…  ................................................................... 

(podpis wnioskodawcy)   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w aplikacji "Konto Interesanta" Systemu REJA24 zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119 s 1) na potrzeby 
rejestracji i uzyskania danych z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą 

w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: IOD@ums.gov.pl, tel: +48 91 44 03 309. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających między innymi z: ustawy z dnia 12 

kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów oraz Kodeksu 
postępowania administracyjnego przez Administratora, organy rejestrujące oraz inne podmioty uprawnione z mocy 
prawa. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego organów 
rejestrujących oraz Administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania informacji o przetwarzaniu, oraz wycofania zgody na ich 
przetwarzanie. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek do Urzędu Morskiego w Szczecinie (pod 
adres wskazany w pkt 1) lub do jednego z organów rejestrujących, których adresy znajdą Państwo na stronie 
portal.reja24.gov.pl lub wysyłając emaila pod adres: IOD@ums.gov.pl. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest 
obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obligatoryjne, brak podania danych 
uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 
 
 

Racibórz, dnia ……………………………………….…  ................................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

 
                                                                 
1
 Dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych; kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach; 

następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika. 

 


