
 

 

 

 

 

 
       …..……..………………..dnia…………………… 
                 (miejscowość) 

 

 

….……………………… 

 

….……………………… 
    (nazwa i adres armatora) 

       Dyrektor 

       Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

       w ……………………. 
 

 

 

 

 

Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej 

 

1.  Nazwa statku 

 

 

2. Rodzaj statku 

 

 

 

3. Nazwa i adres armatora 

 

 

 

4. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny 

 

 

5. Port macierzysty statku 

 

 

6. Rok budowy statku 

 

 

7. Nazwa i adres stoczni 

8. Numer, data wydania i organ wydający dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku*) 

 

 

9. Numer, data wydania i organ wydający świadectwo pomiarowe statku*) 

 

 

10. Statek posiada instalację gazu płynnego: 

TAK/NIE**) 

11. Jednolity europejski numer  

identyfikacyjny statku*) 

 

        
 

12. Rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę***) 

  *)   Jeżeli został nadany. 

 **)  Niepotrzebne skreślić. 

***)  Określony w załączniku I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania 
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 

z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15). 

 



 

 

Lp. Cel inspekcji technicznej Zaznaczyć 

odpowiednie 

1 Wydanie/przedłużenie/odnowienie**) unijnego świadectwa zdolności żeglugowej  

2 Wydanie/przedłużenie/odnowienie**)  uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności 

żeglugowej  

 

3 Wydanie świadectwa instalacji i działania dla radarowych instalacji nawigacyjnych, 

wskaźników skrętu, sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) 

śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej dla: 

– radarowej instalacji nawigacyjnej**),  

– wskaźników skrętu**),  

– sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego**),   

– tachografów w żegludze śródlądowej**). 

 

 

4 Inne…………………………………….  

  

 **)  Niepotrzebne skreślić. 

 

 

Wykaz dokumentów/kopii dokumentów dołączonych do wniosku: 

–…………………………… 

–………………………….... 

  …………………………………………. 

(podpis składającego wniosek) 

Wypełnia organ inspekcyjny: 

 

Lp. Zakres inspekcji technicznej statku tak*) nie*) 

1 budowa: 

a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności, 

b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa 

  

2 prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta, oraz znaki  

i podziałki zanurzenia 

  

3 właściwości manewrowe   

4 urządzenia sterowe   

5 sterówka z wyłączeniem urządzeń, o których mowa w pkt 15-17   

6 budowa maszyn   

7 emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych   

8 urządzenia i instalacje elektryczne   

9 wyposażenie   

10 spełnianie wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu 

pracy 

  

11 pomieszczenia dla załogi   

12 urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem   

13 instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych   

14 pokładowe oczyszczalnie ścieków   

15 radarowy sprzęt nawigacyjnych i wskaźniki skrętu   

16 sprzęt Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego    

17 tachografy    

*) Zaznaczyć odpowiednie 

 

..………………………………….... 

     (podpis organu inspekcyjnego) 


