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Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 
 
Ogólny opis: 

Obowiązkowi rejestracji podlega 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; jednostka pływająca używana do połowów 
rybackich, jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż 
polska przynależności.  
Ustawę stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m: 
1) statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji: 

a) jachtów rekreacyjnych, 
b) jachtów komercyjnych; 

2) statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb: 
a) jachtów rekreacyjnych, 
b) jachtów komercyjnych, 
c) jednostek pływających używanych do połowu ryb. 

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, o którym mowa powyżej, 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. 
Jednostką pływającą w rozumieniu ustawy jest jacht oraz jednostka pływająca używana do połowu ryb. Przez jednostkę 
pływającą używaną do połowu ryb - należy rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz 
jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich. Jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb to 
statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych Natomiast przez jednostkę pływającą używaną 
do połowów rybackich - należy rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, 
wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka 
pływająca używana do amatorskiego połowu ryb. 
Jednostki większe niż 24 m powinny być zarejestrowane w Polskim rejestrze okrętowym prowadzonym przez Izby 
Morskie. 
Niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją podlega karze grzywny.  
Podstawa prawna wykonywania usługi: 

 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);  

 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); 

 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. z 2020 r., poz. 248); 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 157); 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków 
chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2003); 

 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 883). 
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Wymagane dokumenty: 

 wniosek wraz z załącznikami wyszczególnionymi w art. 6 ustawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji 
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz rozporządzeniu 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.  

Opłaty: 
80 zł - za rozpatrzenie wniosku o: 
1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; 
2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; 
3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego; 
15 zł – za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających  

o długości do 24 m. 
60 zł – za rozpatrzenie wniosku właściciela jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, 

która podlega obowiązkowi rejestracji, 
Ww. opłaty należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Kielcach - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna -  
68 1560 0013 2037 3600 2000 0004 
17 zł - za wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację jednostki pływającej  
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa  
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Kielce – Wydział Podatków ING Bank Śląski -   
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Referat Środowiska (III piętro, pok. 352, tel. 200-14-78 lub 200-14-71) 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
30 dni - wpis jednostki pływającej do rejestru albo wydanie decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru, 
licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. 
30 dni – wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego licząc od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, po 
zweryfikowaniu aktualności danych zawartych w rejestrze.  
14 dni  - wykreślenie z rejestru albo ustalenia istnienia przesłanek uzasadniających wykreślenie jednostki pływającej                       
z rejestru z urzędu, licząc od dnia złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru 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. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
Właściciel, współwłaściciel, armator, jeżeli nie jest nim właściciel jednostki pływającej 

Uwagi: 
Brak 
 

 
 


