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REJESTRACJA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ DO 24 M. 

1. Podstawa Prawna 

- Ustawa z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości  
do 24 m; 

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 
- 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; 
- 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; 

- 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; 

- 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. 

2. Wymagane wnioski 

- wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej w formie papierowej w przypadku 
rejestracji w siedzibie organu rejestrującego 

- wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej na stronie: 

http://interesant.reja24.gov.pl 

3. Wymagane dokumenty 

1. 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). 

2. 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, 
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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 E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony 
podmiot, 

k. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności 
E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot. 

3. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu 
rejestracyjnego. 

4. Dokument  zawierający  zgodę  właściciela  jednostki  pływającej  na  uprawianie  żeglugi  
przez armatora. 

5. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane. 

6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw 
związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności 
przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). 

7. Dowód  wniesienia  opłaty  skarbowej  od  udzielonego  pełnomocnictwa.  Opłata  skarbowa  
za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu. 

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument 
tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).  
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). 

Uwaga: 

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, wymagane 
dokumenty dołączane są do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać 
organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego. 

4. Opłaty 

Wysokość opłaty wynosi 80 zł za rozpatrzenie wniosku o: 

a) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, 
b) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, 
c) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego. 

 

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, w przypadku jednostki 
zarejestrowanej  zgodnie  z  dotychczasowymi  przepisami,  która  obecnie  też  podlega  rejestracji  
do Systemu REJA24 w terminie określonym w art. 28 ust. 1 Ustawy. - opłata wynosi 60 zł. 

 
Za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m - 
opłata wynosi 15 zł. 

Opłaty za rozpatrzenie wniosku należy uiścić na konto: 

Bank Spółdzielczy w Karczewie Nr rachunku: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044, 

*W tytule wpłaty należy wpisać: REJA24 oraz imię i nazwisko 



Opłata skarbowa: 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 

Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: 

Urząd Miejski w Otwocku Nr rachunku: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013 

UWAGA: z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo 

5.Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku 

6. Miejsce i sposób załatwienia sprawy 

1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej: 

Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock 
Wydział Komunikacji i Transportu 
Tel. /22/ 600 7 135, /22/ 600 7 134, parter pokój 117 

Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 8.15 – 16.30; wt. – czw. 8.15 – 15.30; pt. 8.15-14.30 

2. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej 

http://interesant.reja24.gov.pl 

7. Tryb odwoławczy 

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do: 

1. 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. 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. 

8. Uwagi 

1. Rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek 
pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów 
rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach 
powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek 
Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). 

2. Jednostki pływające już zarejestrowane podlegają obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie 
REJA24 jeżeli spełniają parametry określone przepisami Ustawy. Właściciele mają na to 
odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy (art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy). 

3. Wszystkie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji mogą zostać 
zarejestrowane na wniosek właściciela. 

4. Więcej informacji znajduje się na stronach: 

www.ums.gov.pl/informacje 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/ogolnodostepne 

https://portal.reja24.gov.pl/dla-interesanta 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. 
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