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KARTA USŁUGI 
 

NAZWA USŁUGI: 

 

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M 

  

 

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

ul. Doktora Judyma 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

e-mail: srodowisko(at)powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

fax. +48 77 472 32 95 

tel.  +48 77 405 27 89 

tel.  +48 77 405 27 88 

tel.  +48 77 405 27 87 

 

Wszelką korespondencję, do Wydziału, należy kierować na adres: 

Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 

lub składać osobiście w kancelarii w budynku głównym Starostwa - pokój 27,  I piętro budynku  

(pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00). 
 

II. PODSTAWA PRAWNA 

art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. - o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 

do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 1500) 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Dowód własności. 

2. Wniosek o rejestrację zawierający dane i oświadczenia zgodnie z art. 6 ustawy o rejestracji jachtów  

i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

3. Dowód wniesienia opłaty. 

 

Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez 

przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci 

elektronicznej. 

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. 

 

Wniosek o rejestrację można złożyć również poprzez system REJA24, przeznaczony do obsługi rejestru 

jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, utworzony na podstawie ustawy z dnia  

12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. System 

REJA24 dostępny jest jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Do obsługi 

systemu potrzebny jest komputer z dostępem do internetu oraz skaner i drukarka. 

 

Wniosek o rejestrację można pobrać w siedzibie Wydziału w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Doktora Judyma 5 

pok. nr 17 II piętro, ze strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego, ze strony systemu Reja24.  
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IV. OPŁATY 

 

Opłatę należy dokonań na konto: 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Pl. Wolności 13 

numer rachunku: 

06 1020 3714 0000 4302 0105 5623 

 

w wysokości: 

80 zł  - rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; 

80 zł  - zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; 

80 zł  - wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego; 

15 zł  - wydanie odpisu lub wyciągu rejestru jachtów i innych jednostek pływających do 24 m; 

60 zł - rejestracja jednostki pływającej przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego 

wydanego przed 01.08.2020 r. 

  
 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 KPA: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 

przedstawione przez stronę, 

- nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie dotyczy 
 

VII. UWAGI 

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 

zachowują ważność w przypadku: 

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r.; 

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 

18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r; 

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 

30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. 

 

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która zgodnie 

z obowiązującymi przepisami podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed 

upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego. 

 

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała 

obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia  

w życie niniejszej ustawy. 


