Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości
do 24 m.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1716).
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie
rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 7 lutego 2020 r. w sprawie
wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz. U. poz. 248).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 15 stycznia 2020 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz.
157).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 30 września 2019 r. w sprawie
powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
i administrowania nim (Dz. U. poz. 1908).
Obowiązkowi rejestracji podlega:
1) 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,
2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę
regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla
państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana
na wniosek właściciela.
Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów oraz właściwy
związek sportowy tj. Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line, w systemie teleinformatycznym
REJA24 przy wykorzystaniu Aplikacji Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl lub w formie
papierowej składając wniosek osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku, w Wydziale
Środowiska i Rolnictwa, pokój 316.
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 dołączone do wniosku

w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem
dokumentu rejestracyjnego.
Czas wydania dokumentu rejestracyjnego wynosi – 30 dni.
Opłaty.
Za rozpatrzenie wniosku o:
1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.
Za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej,
zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do
Systemu REJA24, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Słupsku nr 45 1600 1462 1873 1864 1000 0001.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o rejestrację jednostki.
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowują ważność w przypadku:
1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres
12 miesięcy od dnia 1.08.2020 r.;
2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres
18 miesięcy od dnia 1.08.2020 r.;
3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres
30 miesięcy od dnia1.08.2020 r.
Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega
obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu
rejestracyjnego wskazanego powyżej.
Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi
rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2020 r.
W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy przedstawić
następujące 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,
e) w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem
własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Wniosek o rejestrację (składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela
współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela
lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki
pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).
3. Dokument lub materiał potwierdzający rejestrację w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli
jednostka pływająca była zarejestrowana (dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).
4. Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego lub zagranicznego albo
dokument potwierdzający rejestrację czasową.
5. Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na
pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja
zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) 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 powyżej,
– 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą 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.
6. Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:
1) 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;
2) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
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;
3) 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;
4) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
a) odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
 deklaracja zgodności CE,
 świadectwo pomiarowe,
 certyfikat pomiarowy,
 jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
 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;
5) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
6) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela.
7. W przypadku, gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa powyżej do wniosku mogą być
dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
a) 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;
b) 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;
c) o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
d) o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI),
e) 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 Rzeczpospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się
tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została
sprowadzona.
Przetwarzanie Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)
informujemy, ze administratorem, czyli organem rejestrującym Twoje dane osobowe, jest Starosta Słupski
z siedzibą ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji jednostki pływającej i prowadzenia rejestru
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. poz. z 2020 r, poz. 1500), zwanego
dalej Systemem REJA24.
Informujemy, że:
1. Administrator Systemu REJA24 nie ujawnia danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem
Systemu REJA24 innym podmiotom, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Dostęp do danych osobowych mają:
a. wybrani pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie;
b. wybrani pracownicy organu rejestrującego;
c. Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
która serwisuje System Reja24;
d. Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w zakresie informacji, dotyczących pozwoleń
radiowych na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze
śródlądowej wydanych na podstawie art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) oraz informacji o sygnale
rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI;
e. Pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w zakresie informacji dotyczącej pokładowych
i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa wpisanych do ewidencji prowadzonej na
podstawie art. 140e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1580
z późn. zm.);
f. Pracownicy właściwej jednostki organizacyjnej Policji – w zakresie dotyczącym zgłoszenia
kradzieży lub odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej;
g. osoby, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych
jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Starostwa, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych –
za pomocą adresu e –
mail:oin@powiat.slupsk.pl oraz numeru telefonu: 59 8418557.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w klauzuli, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania,
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do
przenoszenia swoich danych osobowych. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt
1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie
Powiatowym w Słupsku.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

