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W sprawie: 

Rejestracja oraz wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających                      

o długości do 24 m 

 

1. Od czego zacząć? 

Złożyć wniosek. Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 

interesant może kierować do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego               

(tj. starostów, prezydentów miast na prawach powiatów, Polskiego Związku Żeglarskiego, 

Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego), wykorzystując elektroniczną 

skrzynkę podawczą dostępną pod adresem internetowym https://interesant.reja24.gov.pl. 

Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć w siedzibie wybranego 

przez siebie organu rejestrującego (do wyboru 380 punktów rejestracji na terenie całego 

kraju).  

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
          

            Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jednostki pobiera się opłatę w wysokości 80,00 zł.  

            W przypadku jednostek przerejestrowywanych, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rejestracji    

            jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, opłata wynosi 60,00 zł. 
 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

           

            Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie    

            wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia   

            kompletnego wniosku o rejestrację. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację   

            organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel   

            jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego  

            albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. 

 

 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Osobiście w siedzibie organu rejestrującego  

 

 

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


6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

       

         - ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających                      

         o długości do 24 m                                     

         -  rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji  

          jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  

        - rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości    

         opłat związanych z rejestracją jachtów i innych  jednostek  pływających o długości do 24 m  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

 

           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. 

 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 
           

          Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru     

          przysługuje odwołanie 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, 

           -  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.  

           Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Głubczyckiego,  w terminie 14 dni od daty    

           otrzymania decyzji. 
 

9. Wzór wniosku do pobrania: 
 

           Wg załącznika nr 1 do karty usług w sprawie rejestracji oraz wydania dokumentu     

           rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 

DODATKOWE UWAGI: 

Brak  

Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

Opracowała: Izabela Pilch                                                           Zatwierdziła: Ewa Sowińska 

 

 

 

 

 

 

 


