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URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
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REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku:
elektronicznie za pośrednictwem systemu REJA24, poprzez aplikację Konto Interesanta, dostępną pod
adresem https://interesant.reja24.gov.pl;
Wniosek w postaci elektronicznej wymaga posiadania:
- podpisu zaufanego, albo
- kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo
- podpisu osobistego.
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynku Urzędu Miasta przy ul. Gen. Jarosława
Dąbrowskiego 41 (parter), w pok. 109, 110,
Odbiór dokumentu rejestracyjnego:
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynku Urzędu Miasta przy ul. gen. Jarosława
Dąbrowskiego 41 (parter), w pok. 109, 110
Dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter)
w pok. 109, 110; tel. (+48) 68 45 44 658, (+48) 68 47 55 656, (+48) 68 45 44 663
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek o rejestrację jednostki pływającej:
sporządzony w systemie REJA24;
lub wniosek wraz z formularzami według ustalonego wzoru dostępne:
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter),
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska;
dokumenty wymagane do wniosku:
- dowód własności,
- dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze,
- dokument o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej jednostka była zarejestrowana,
- dokument o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został
nadany,
- dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
- dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
- dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
- dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
- dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
- dokument o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli
zostały nadane,
- dokument o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została
określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
- dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji
zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
- dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
wydanie zaświadczenia o złożeniu kompletnego wniosku o rejestrację do 7 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
wpis jednostki pływającej do rejestru i wydanie dokumentu rejestracyjnego albo wydanie decyzji o odmowie
wpisania jednostki pływającej do rejestru.
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OPŁATY
Opłata w wysokości 60,00 zł za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego (w przypadku
jednostki zarejestrowanej na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 lipca 2020 r.).
Opłata w wysokości 80,00 zł za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego (w pozostałych
przypadkach); opłatę można uiścić:
30
00
- w kasach Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8 do 14 ,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:
Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa, opłatę skarbową można uiścić:
30
00
- w kasach Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8 do 14 ,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:
Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
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,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Zielona Góra.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Obowiązkowi rejestracji podlegają:
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.
2. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:
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.
3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana
na wniosek właściciela.
4. W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu
rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego (starosta lub właściwy polski związek sportowy),
a w przypadku, gdy jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski może złożyć każdy
współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.
5. Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:
1) dowodu własności, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

2

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M
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d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego;
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;
Dowodem własności, w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r.,
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) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
- imię i nazwisko albo nazwę,
- PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany – w przypadku
osób fizycznych,
- NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
- adres zamieszkania albo adres siedziby,
- adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
- wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
- numer rejestracyjny,
- datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich
i śródlądowych,
e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
- amatorskiego połowu ryb,
- połowów rybackich,
- rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r.
o rybołówstwie morskim,
g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela.
Nazwa jednostki pływającej:
- może składać się z liter i znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich lub rzymskich,
- nie może być dłuższa niż 33 znaki,
- nie może być tożsama w zakresie pisowni lub wymowy z pisownią lub wymową wyrazów używanych do
oznaczenia służb ratowniczych i ich działań,
- nie może zawierać wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe,
h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Właściciel jednostki pływającej jako port macierzysty wskazuje dla:
- śródlądowej jednostki pływającej - miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- morskiej jednostki pływającej - port morski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
którymi są:
- rodzaj napędu głównego (żaglowy, mechaniczny, mięśnie ludzkie lub inny),
- w przypadku napędu żaglowego: informacja, czy jednostka jest wyposażona w pomocniczy napęd
mechaniczny, a w przypadku jeżeli jednostka wyposażona jest w pomocniczy napęd mechaniczny informacja, czy jest to silnik stacjonarny czy zaburtowy,
- w przypadku napędu mechanicznego: liczba silników napędu głównego, typ silnika, łączna moc silników
w kW i informacja, czy jednostka jest wyposażona w napęd pomocniczy,
j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej, którymi są:
- liczba kadłubów,
- długość, szerokość i maksymalne zanurzenie oraz źródło tych informacji (pomiar własny, deklaracja
zgodności CE, certyfikat pomiarowy, świadectwo pomiarowe, inny dokument),
- kategoria projektowa, jeżeli została nadana,
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l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały
nadane,
o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona
w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności
CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa wyżej w pkt 2 lit. a-c oraz i-p.
Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
- dokument tożsamości,
- odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru
albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający: pełną nazwę podmiotu
niebędącego osobą fizyczną, NIP albo odpowiedni identyfikator, siedzibę oraz imiona i nazwiska osób
uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela,
współwłaściciela lub armatora,
- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela,
współwłaściciela lub armatora,
b) o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
- zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była
wcześniej w nim zarejestrowana,
- dokument potwierdzający rejestrację czasową,
c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
- czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE,
w której wskazano ten numer,
- dokument rejestracyjny,
d) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
- deklaracja zgodności CE,
- jeden z dokumentów, o których mowa w lit. j poniżej,
- instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub
budowniczego,
- oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których
moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW,
e) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
- deklaracja zgodności CE,
- dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
- dokumentacja projektowa,
- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela,
f) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
- w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia: deklaracja
zgodności CE, świadectwo pomiarowe, certyfikat pomiarowy, jeden z dokumentów, o których mowa
w lit. j poniżej, dokument wydany przez producenta lub budowniczego, oświadczenie właściciela lub
współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
- w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE,
g) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
- deklaracja zgodności CE,
- jeden z dokumentów, o których mowa w lit. j poniżej,
- dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela,
h) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
- deklaracja zgodności CE,
- dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela,
i) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki
pływającej jest pozwolenie radiowe,
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j) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, o dopuszczalnej sile wiatru
oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych
dokumentów:
- karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
- dokument wydany przez: uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
r. o bezpieczeństwie morskim albo 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 w ustawie o bezpieczeństwie morskim, jeżeli był
wydany,
- 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, jeżeli był wydany,
- inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez: instytucję
klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa
w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo podmiot upoważniony do przeprowadzania
przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, jeżeli był
wydany;
4) dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
5) 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;
6. 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
Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez
tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona.
7. 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. 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.
9. 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.
10. Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy:
1) do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub
2) dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.
11. Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego
numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie
podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.
12. Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest
dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.
13. Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający
wprowadzenie do rejestru informacji, mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań
ratowniczych dotyczących jednostki pływającej właściciela. Informacje te są dostępne dla służb ratowniczych
wraz z datą ich wprowadzenia.
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14. Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
utracą ważność, stąd właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności
dokumentu rejestracyjnego, w terminie:
1) do 01.08.2021 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1 stycznia 2000 r.,
2) do 01.02.2022 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1 stycznia 2006 r.,
3) do 01.02.2023 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego po dniu 1 stycznia 2006 r.
15. Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi
rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie do 31 grudnia 2021 roku.
16. Właściciel jednostki pływającej podlega karze grzywny, w przypadku, gdy:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,
2) podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące wymiarów jednostki pływającej,
różniące się od wymiarów faktycznych o więcej niż 30 cm,
3) podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące mocy napędu mechanicznego,
różniące się od mocy nominalnej o więcej niż 2 kW lub o więcej niż 10%, w zależności od tego, która
wartość jest większa.
17. Ochrona danych osobowych: administratorami danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta
Zielona Góra w zakresie danych zawartych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
przez organ wydający dokument rejestracyjny jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Prezydent
Miasta Zielona Góra, przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz Kodeksu
postępowania administracyjnego, Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku ze
rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska oraz w budynku Urzędu Miasta przy
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter), w Biurze Ochrony Środowiska w pok. 109, 110.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.),
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. poz. 763),
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. poz. 248),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.).
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

pracownik DR-OS
opracowano

kierownik DR-OS
sprawdzono

inspektor ochrony danych
sprawdzono
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono 26.08.2020 r.

