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NAZWA USŁUGI

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o
długości do 24 m (t.j.Dz.U.2018.1137 ze zm.).
2. 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.2020.763)
3. 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.2020.248).
4. 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.2020.157).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września
2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U.2019.1908).
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek W-OŚZ-02a właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu
rejestracyjnego. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w
szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa
zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie
własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne
oświadczenie budowniczego).
Pozostałe wnioski w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o
długości do 24 m.
1. Wniosek W- OŚZ-02b właściciela o rezerwację numeru dla jednostki pływającej będącej w
budowie.
2. Wniosek W- OŚZ-02c właściciela o zmianie danych jednostki pływającej.
3. Wniosek W- OŚZ-02d o wydanie Odpisu -Wyciągu z rejestru Reja 24.
4.Wniosek W- OŚZ-02e o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
5.Wniosek W- OŚZ-02f zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej.
6.Wniosek W- OŚZ-02g zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej.
7.Wniosek W- OŚZ-02h wniosek o wykreślenie jednostki pływającej.
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki poświadczające następujące informacje:
a. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
b. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli
jednostka pływająca była zarejestrowana,
c. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został
nadany,
d. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego także o
jego mocy,
e. Model i marka jednostki pływającej,
f. Wymiary i parametry jednostki pływającej,
g. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
h. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
i. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli
zostały nadane,
j. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została
określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez
upoważniony podmiot,
k. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji
zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
2. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu
rejestracyjnego lub zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, czy
też wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, bądź wydanie odpisu lub wyciągu z
rejestru jachtów i innych jednostek pływających.
3. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez
armatora.
4. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw
związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych
czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za
złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
7. Dowód zbycia lub nabycia jednostki pływającej w przypadku jej zbycia lub nabycia.
8. Dokument rejestracyjny w przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru.
9. Dokument potwierdzający zmiany faktyczne wymagające zmiany danych w rejestrze wraz
z wnioskiem o zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
FORMULARZE DO POBRANIA
Druki Wniosków w wersji papierowej dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i
Osób Niepełnosprawnych lub do pobrania na stronie internetowej Starostwa:
www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta
OPŁATY
80,00 zł - za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i
wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
60,00 zł - dla właścicieli jednostek pływających, już zarejestrowanych zgodnie z przepisami
obwiązującymi do 31.07.2020 r. - za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
15,00 zł - wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, Wydział Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, pok. 122,
tel. 44 741 49 30, wew. 122, Bernard Ziółkowski, mail: b.ziolkowski@opocznopowiat.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty skompletowania niezbędnych dokumentów
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dokumentu rejestracyjnego (forma dokumentu - plastikowa karta).
TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Minister właściwy 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.
Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do
której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach
śródlądowych.
UWAGI
Możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej: Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl.
Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
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