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KARTA USŁUG 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
 

www.powiatkluczborski.pl    starostwo@powiatkluczborski.pl 

tel.  77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 
faks  77 418-65-20 

 

KZ.0143.11.8.2011.MG 

Data zatwierdzenia: 
07.06.2011 r. 

 
Data aktualizacji: 

08.10.2020 r. 
 
 

W sprawie: 

Rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb o długości powyżej 

7,5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW  

i wydanie dokumentu rejestracyjnego 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego o długości do 24 m, zgodnie z 

załączonymi wzorami oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w art. 6 ustawy z dnia 

12.04.2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację, zmianę danych i wydanie dokumentu 

rejestracyjnego lub wtórnika wynosi 80 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku 

nieuwzględnienia wniosku;  

Jeśli sprzęt pływający był zarejestrowany na dotychczasowych zasadach obowiązuje opłata 

obniżona i wynosi 60 zł; 
 

zgodnie z § 2 i 4 rozporządzeniem z dnia 07.02.2020r. w sprawie wysokości opłat związanych 

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

 

Opłatę za rozpatrzenie wniosku dokonuje się za pomocą terminala w urzędzie lub przelewem 
na konto Powiatu Kluczborskiego: 

Bank Spółdzielczy w Wołczynie  
 

nr rachunku 46 8876 0009 0036 4161 2000 0078 
 

tytuł przelewu: opłata za rejestrację sprzętu pływającego/zmianę danych w rejestrze  
i wydanie dokumentu rejestracyjnego/wtórnika 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 4110171 lub 77 4110175, 

rolnictwo@powiatkluczborski.pl). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia wynosi do 30 dni. Termin ten 

może ulec wydłużeniu ze względu na brak kompletnych dokumentów. 

http://www.powiatkluczborski.pl/
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5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Dokument rejestracyjny sprzętu pływającego odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 

▪ ustawa z dnia 12.04.2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 

długości do 24 m  

▪ rozporządzenie z dnia 17.04.2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m 

▪ rozporządzenie z dnia z dnia 07.02.2020r. w sprawie wysokości opłat związanych z 

rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 

 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Na życzenie można zarejestrować jednostki pływające nieobjęte obowiązkiem rejestracji w 

tym: napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni lub o wymiarach poniżej 7,5 m. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Od decyzji odmawiającej rejestracji służy stronie odwołanie do właściwego ministra wnoszone 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem starosty.    

9. Wzór wniosku do pobrania:  

W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój nr 410 – 412 lub na stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie pod linkiem :  

http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip 

DODATKOWE UWAGI:  

Rejestracja może zostać dokonana w dowolnym organie rejestracyjnym na 

terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania właściciela łodzi.   

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała: Magdalena Godzwon Zatwierdził: Adam Radom 

 

 

 

 

 


