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jednostek pływających o długości do 
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Wydanie z dnia 
21.04.2021 r. 

I. 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. z 2020 r. poz.1500). 

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.  

z 2020 r. poz. 763). 

 

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

   Wypełniony wniosek z załącznikami ( formularze wniosków  dostępne tutaj).  

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument 

tożsamości (do wglądu). 

W przypadku  gdy  właścicielem  jednostki pływającej  jest  osoba prawna wymagany jest aktualny 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). 

Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić 

wyłącznie osoby do tego upoważnione. 

 

III. OPŁATY 

- 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych 

   w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, 

         - 60 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostek  

          zarejestrowanych na podstawie dotychczasowych przepisów, 

       - 15 zł  za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek 

          pływających o długości do 24 m, 

 

       Opłaty należy wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Suwałkach lub na konto Starostwa:  

       41 2030 0045 1110  0000 0195 1880.   

       W tytule wpłaty wpisz:  REJA24  
 

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieuwzględnienia wniosku. 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

2. Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację w terminie do 7 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. 
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      Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

      i Leśnictwa, pokój nr 120, tel. 0-87 565 92 94 lub 0-87 565 92 90, godziny przyjmowania: 

      poniedziałek - piątek 730-1530.  
 

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo  Powiatowe  w  Suwałkach,  ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Leśnictwa, pokój nr 120 - osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika  

lub  w postaci elektronicznej za pomocą portalu REJA24 konto interesanta.      

       https://interesant.reja24.gov.pl/login 

 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

1. Do 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. Do 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. 

VII. UWAGI : 
 

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. 

   Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała   

obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega rejestracji ma obowiązek ją zarejestrować w terminie  

17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 01.01.2022 r.  

Osoby, które posiadają zarejestrowane jednostki, podlegające obowiązkowi rejestracji będą musiały      

dokonać powtórnej rejestracji tych jednostek na nowych zasadach w niżej wymienionych terminach: 
 

1. w przypadku wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 

2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.08.2021r.  

2. w przypadku wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 

2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.02.2022r.  
3. w przypadku wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 

 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 01.02.2023r. 

 

http://www.powiat.suwalski.pl/
mailto:bok@powiat.suwalski.pl
https://interesant.reja24.gov.pl/login

