12 sierpnia 2020

Nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy 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 2019 r. poz.
1716). Przepisy ustawy stanowią, iż w celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie
wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski
związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).
Do 31.07.2020 r. regulacje prawne przewidywały aż sześć różnych rejestrów, w których mogły zostać
zarejestrowane jednostki pływające, a obecnie utworzony został jeden centralny ogólnopolski rejestr
jednostek pływających.
Organ rejestrujący – Starosta Przemyski wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje
decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni. Termin ten liczy się
od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
Rejestracji dokonuje Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.
Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie
zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem
polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.
Opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, należy dokonywać
na numer rachunku bankowego 06 1020 4391 0000 6002 0203 6069
W trosce o bezpieczeństwo, usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców zachęcamy do załatwienia
spraw rejestracyjnych drogą elektroniczną . Na stronie internetowej zamieszczone są wzory

wniosków, które po wydrukowaniu i wypełnieniu można złożyć drogą elektroniczną za
pośrednictwem profilu e-PUAP lub w postaci tradycyjnej papierowej formie w Wydziale Ochrony
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 pok.
52 I piętro.
Ponadto opłaty za rejestrację będą mogły być uiszczane w formie elektronicznej Usługi Paybynet –
jedyna usługą szybkich płatności internetowych w Polsce.
Wszystkie działania Starostwa Przemyskiego w obsłudze mieszkańców powiatu nakierowane są na
poprawę jakości usług, z równoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.

