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ZGŁOSZENIE STATKU DO REJESTRACJI 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji 
statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1074) 

Proszę o zarejestrowanie niżej wymienionego statku w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

1. Nazwa statku       

2. Numer IMO       

3. Międzynarodowy sygnał wywoławczy       

4. Port macierzysty       

5. Rok, miejsce budowy i nazwa stoczni       

6. Rodzaj i przeznaczenie statku       

7. Materiał główny                      

8. Rodzaj napędu       Typ silnika       

Moc silnika (kW)        

9. Długość całkowita       m Szerokość całkowita       m 

10. Oznaczenie i adres właściciela (współwłaściciele) 1       

      

      

      

      
 

11. Oznaczenie i adres armatora       

      

      

      
 

12. Podstawa nabycia własności statku       

      
 

13. Wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego (jeżeli statek był zarejestrowany 
w innym rejestrze) 

Data przyjęcia:       Nr zlecenia       Weryfikacja       

   
             

imię i nazwisko / nazwa osoby prawnej  miejscowość, data 

        

        

adres zamieszkania / siedziby   
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14. Dokumenty stwierdzające okoliczności podane w zgłoszeniu dołączone do wniosku: 

      

      

      

      

      

      

 

  
1) Właściciela statku oznacza się przez podanie: 

- w odniesieniu do osoby prawnej- pełnej nazwy i siedziby osoby prawnej (zakładu głównego 
lub oddziału) lub dostarczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- w odniesieniu do osoby fizycznej oraz innych podmiotów – imienia i nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania.  

Jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności oraz wielkości 
udziałów w częściach ułamkowych. 

2)  Do zgłoszenia statku do rejestracji należy dołączyć w szczególności: 

- oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub 
współwłasności statku, 

- jeżeli właścicielem jest osoba prawna  - dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę 
oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub 
uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- jeżeli armator nie jest właścicielem statku – oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu 
uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu, 

- jeżeli statek był wpisany do rejestru okrętowego lub zarejestrowany w innym urzędzie 
morskim – dowód wykreślenia statku z tego rejestru, 

- jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą – dowód wykreślenia statku z rejestru 
zagranicznego. 

 
 
  

  

  

 Podpis (podpisy) 
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Data odbioru:       
Potwierdzam odbiór zatwierdzonego 
 i sprawdzonego dokumentu: 

Podpis 
 

 


