
           
 
      

Typ łodzi — należy zapoznać się z poniższymi opisami, aby wpisać „Typ łodzi” w MV-82B w polu       : 
      l   Otwarta - zapewnia niewielką lub żadną ochronę przed warunkami pogodowymi, np. łódź wiosłowa, łódź motorowa z konsolą środkową, łódź motorowa z otwartym 

dziobem lub łódź pontonowa. 
      l   Kabinowa - posiada zamkniętą przestrzeń, w której pasażerowie mogą gromadzić się w celu schronienia się przed warunkami atmosferycznymi, np. kajuta lub łódź 

wycieczkowa. 
      l   Mieszkalna - zapewnia miejsca do spania, jedzenia i kąpieli, zazwyczaj porusza się powoli i nie jest wykorzystywana do rejsów długodystansowych lub aktywnego 

pływania łodzią, np. na nartach wodnych. 
      l   Inne - wyścigowe, skutery wodne, samochody-amfibie, ATV/łodzie, poduszkowce, innowacyjne łodzie, odchwaszczacze itp.

1.   wypełniony Wniosek o rejestrację/wydanie świadectwa własności łodzi  
(formularz MV-82B*). 

2.   świadectwo własności (oświadczenie producenta o pochodzeniu; świadectwo 
własności ze stanu Nowy Jork lub innego stanu; dokumenty rejestracyjne z 
prawem przeniesienia; lub dokument wydany przez Straż Przybrzeżną Stanów 
Zjednoczonych (US Coast Guard)), patrz strona 2; 

3.   dowód sprzedaży, jeśli łódź została nabyta prywatnie (przez jedną osobę od 
drugiej), w sklepie, od brokera lub sprzedawcy jachtów, patrz strona 2; 

4.   formularz zapłaty podatku od sprzedaży*, patrz strona 2; 
5.   dokumenty potwierdzające tożsamość – aktualne prawo jazdy wydane przez stan 

Nowy Jork, zezwolenie na naukę jazdy lub dokument tożsamości osoby niebędącej 
kierowcą lub należy odwołać się do formularza DMV ID-82* (Dowody tożsamości  
do dokumentów rejestracyjnych i świadectwa własności), w którym podano inne 
dopuszczalne dokumenty. 

6.   jeśli nadanie numeru rejestracyjnego odbywa się w imieniu korporacji, patrz 
strona 2. 

7.   jeśli nadanie numeru rejestracyjnego odbywa się w imieniu spółki, patrz strona 2.

 
     

1.   wypełniony Wniosek o rejestrację/wydanie świadectwa własności łodzi 
(MV-82B*);  

2.   dowód tożsamości rejestrującego (patrz nr 5, nr 6 lub nr 7 sekcji „Aby 
zarejestrować” powyżej); oraz 

3.   odpowiednią opłatę - 2,00 USD

 
      

1.   wypełniony Wniosek o rejestrację/wydanie świadectwa własności łodzi (MV-82B*); 
2.   dowód tożsamości rejestrującego (patrz nr 5, nr 6 lub nr 7 sekcji „Aby zarejestrować” 

powyżej); 
3.   aby zmienić nazwę, spółkę, rok modelowy lub numer identyfikacyjny  
     kadłuba, należy dostarczyć dowód zmiany, która ma zostać dokonana; oraz 
4.   dowód własności (nadanie numeru rejestracyjnego lub dowód własności).

Ü Proszę przeczytać sekcję poniżej, aby podjąć odpowiednie działanie. Każda sekcja określa dokumenty, które są potrzebne do podjęcia każdego działania.  
Ü Formularze opatrzone gwiazdką (*) są dostępne w każdym biurze ds. pojazdów mechanicznych (Motor Vehicles office) oraz na stronie internetowej DMV pod adresem 

dmv.ny.gov

NADANIE NUMERU REJESTRACYJNEGO/WYDANIE  
ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI ŁODZI W STANIE NOWY JORK 

 Numery telefonów Departamentu Pojazdów Mechanicznych  
dostępne są na niebieskich stronach lokalnej książki telefonicznej lub witrynie internetowej DMV.

MV-82.1BP (8/15) STRONA 1 Z 2

łódź motorową po raz pierwszy w stanie Nowy Jork (New York State, NYS), należy dostarczyć następujące oryginalne dokumenty:Aby ZAREJESTROWAĆ

rejestrację łodzi, należy dostarczyć: Aby ODNOWIĆ
informacje dotyczące rejestracji i/lub świadectwa własności 
łodzi, należy dostarczyć: Aby ZMIENIĆ

1.   wypełnione Przypomnienie o odnowieniu rejestracji łodzi (MV-3B).  
Jeśli Przypomnienie nie jest dostępne lub informacja w Przypomnieniu  
jest nieprawidłowa (z wyjątkiem adresu), należy wypełnić Wniosek  
o rejestrację/wydanie świadectwa własności łodzi (MV-82B*); oraz 

2.   odpowiednią opłatę (patrz nr 9 powyżej).

 8.     Jeśli rejestrujący wynajmuje łódź, właściciel musi wypełnić i podpisać sekcję 3 
Wniosku o rejestrację/wydanie świadectwa własności łodzi w stanie Nowy Jork 
(MV-82B*) lub przedstawić wypełnione Zezwolenie na rejestrację (MV-95*) wraz  
z kopią umowy najmu, dokumentami potwierdzającymi tytuł własności oraz 
dowodem tożsamości właściciela (patrz nr 5, nr 6 lub nr 7).  

 9.    odpowiednią opłatę (czek, gotówka, przekaz pieniężny lub karta kredytowa): 
 
 
 
 
        
10.   do dokumentów dotyczących rejestracji/świadectwa własności łodzi 

dostarczonych przez osobę inną niż rejestrujący należy dołączyć kserokopię 
prawa jazdy rejestrującego wydanego przez stan Nowy Jork, zezwolenia lub 
dokumentu tożsamości osoby niebędącej kierowcą oraz oryginalne prawo jazdy 
wydane przez stan Nowy Jork, zezwolenie lub dokument tożsamości osoby 
niebędącej kierowcą, która dostarcza dokumentację.

1.   wypełniony Wniosek o duplikat świadectwa własności (MV-902*);  

2.   dowód tożsamości rejestrującego (patrz nr 5, nr 6 lub nr 7 sekcji „Aby zarejestrować” 
powyżej); oraz  

3.   odpowiednią opłatę - 20 USD 

utracone, zniszczone lub uszkodzone dokumenty 
rejestracyjne i/lub naklejkę, należy dostarczyć: Aby WYMIENIĆ utracone, zniszczone lub uszkodzone dokumenty 

świadectwa własności, należy dostarczyć: Aby WYMIENIĆ

 
     

1.   wypełniony Wniosek o rejestrację/wydanie świadectwa własności łodzi (MV-82B*) lub Wniosek 
o wydanie świadectwa własności (MV-82TON*);  

2.   dowód własności (patrz strona 2). 
3.   dowód tożsamości właściciela (patrz nr 5, nr 6 lub nr 7 sekcji „Aby zarejestrować” powyżej); 
4.   formularz zapłaty podatku od sprzedaży FS-6T, dostępny w każdym biurze DMV lub oryginalny 

dowód sprzedaży przez dealera, przedstawiający kwotę naliczonego podatku od sprzedaży; oraz  
5.   czek na 50 USD wystawiony na rzecz Komisarza ds. pojazdów mechanicznych (“Commissioner 

of Motor Vehicles”). 

Wnioski tylko o świadectwo własności i pozycje 2-5 należy przesyłać 
pocztą na adres: 
 
      NYS Department of Motor Vehicles 
      Title Bureau 
      6 Empire State Plaza 
      Albany NY 12228-0322

dla modeli z 1987 r. i nowszych łodzi o długości 14 stóp lub dłuższych, należy dostarczyć: Aby uzyskać TYLKO 
ŚWIADECTWO WŁASNOŚCI

3

UWAGA: Wszystkie modele łodzi z roku 1973 lub nowsze muszą posiadać 12-cyfrowy Numer identyfikacyjny kadłuba (Hull Identification Number, HIN) zanim możliwe 
będzie zarejestrowanie łodzi w Departamencie Pojazdów Mechanicznych. Aby otrzymać numer HIN, należy wypełnić formularz Parki i rekreacja OPS-420 (Wniosek o łódź — 
Numer identyfikacyjny kadłuba) lub pobrać formularz ze strony internetowej Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation, OPRHP) pod adresem www.nysparks.com/boats.

Opłaty te dotyczą  
trzyletniej rejestracji.  
Nie zawierają opłat za 
świadectwo lub zastaw.

       l   mniej niż 16 stóp - 26,25 USD 
       l   16 stóp, ale mniej niż 26 stóp - 57,50 USD 
       l   26 stóp i dłuższe - 93,75 USD �

(UWAGA: Pożyczkodawca może uiścić dodatkową opłatę depozytową w wysokości 5 USD i złożyć ją wraz z formularzem MV-900.)

}

https://dmv.ny.gov/
https://parks.ny.gov/recreation/boating/


 
 

 DOWÓD ZAPŁATY PODATKU OD SPRZEDAŻY POJAZDU

 
 

1.    Jeśli łódź została zakupiona od dealera, oryginalny dowód sprzedaży musi 
zawierać kwotę zapłaconego podatku od sprzedaży. 

2.    Jeśli podatek od sprzedaży nie został zapłacony zarejestrowanemu dealerowi w 
Nowym Jorku lub Departamentowi Podatkowemu stanu Nowy Jork (NYS Tax 
Department), zostanie on pobrany przez DMV podczas rejestracji łodzi. Od 
1 czerwca 2015 r., jeśli cena sprzedaży przekracza 230 000 USD (w tym silniki 
zaburtowe lub przyczepy sprzedawane połączeniu ze statkiem), każda kwota 
powyżej 230 000 USD jest zwolniona z podatku od sprzedaży. 

3.    Należy dostarczyć oryginalny rachunek sprzedaży oraz:  

** Formularze DTF są dostępne w każdym biurze ds. pojazdów mechanicznych lub stanowym urzędzie podatkowym.  
 Są również dostępne na witrynach DMV (dmv.ny.gov) oraz Tax and Finance (www.tax.ny.gov).

       a.    wypełnić i podpisać pierwszą stronę formularza DTF-802**, oraz 
      b.    sprzedawca/dawca musi wypełnić i podpisać odwrotną stronę formularza 
             DTF-802**, jeśli łódź została nabyta za kwotę niższą niż uczciwa wartość 

rynkowa lub jeśli łódź była podarunkiem (bez względu na powiązanie). 
4.    Aby złożyć wniosek o zwolnienie z płatności podatku od sprzedaży, należy 

wypełnić formularz DTF-803**. 
5.    Jeśli łódź została zakupiona poza stanem i wnioskuje Pan/i o ulgę od podatku od 

sprzedaży płaconego w innym stanie, należy wypełnić formularz DTF-804**. 
Należy dostarczyć oryginalny dowód sprzedaży.

1.    Jeśli łódź została zakupiona jako NOWA od dealera (w stanie Nowy Jork lub 
w innym stanie): 

          a.  świadectwo pochodzenia wydane przez producenta (Manufacturer’s 
Certificate or Statement of Origin, MCO lub MSO); oraz 

          b.  rachunek sprzedaży (musi zawierać nazwę oraz numer modelu, rok, markę, 
HIN, kolor, imiona i nazwiska oraz adresy kupującego/sprzedawcy, datę 
sprzedaży oraz cenę zamówienia). Oryginalny rachunek sprzedaży 
dealera/brokera jachtów musi zawierać wszystkie następujące informacje: 

               l   kolejny numer rachunku sprzedaży (tylko dealerzy NYS)  
                 l   nazwę oraz adres dealera/pośrednika jachtów 
                 l   datę sprzedaży 
                 l   7-cyfrowy numer rejestracyjny (tylko dealerzy NYS) 
                 l   numer identyfikacji podatkowej 
                 l   opis łodzi, w tym numer HIN, rok, marka, długość, materiał kadłuba  

i napęd 
                 l   numer rejestracyjny łodzi wydany przez Nowy Jork, jeśli dotyczy 
                 l   wskazanie, że łódź jest nowa lub używana 
                 l   oświadczenie, że pobrano cały należny podatek od sprzedaży (tylko 

dealerzy NYS) 
                 l   informacje handlowe, jeśli dotyczy (tylko dealerzy) 
                 l   nazwisko i adres kupującego (tylko dealerzy) 
                 l   nazwisko i adres kupującego i sprzedającego (tylko brokerzy jachtów) 
                 l   informacje dotyczące zastawu, jeśli dotyczy (tylko dealerzy) 
                 l   podpisy kupującego, sprzedawcy i brokera (tylko brokerzy jachtów) 
                 l   podpisy kupującego i dealera (tylko dealerzy) 
2.    Jeśli łódź została zakupiona jako UŻYWANA i była WCZEŚNIEJ 

ZAREJESTROWANA w stanie Nowy Jork lub innym stanie: 
           a.  świadectwo własności poprzedniego właściciela lub dokumenty rejestracyjne 

z prawem przeniesienia na nowego właściciela lub dealera lub podobny 
dowód własności wydany przez inną jurysdykcję. W przypadku wielu 
transferów (dla łodzi bez świadectwa własności) potrzebne będą wszystkie 
kolejne rachunki sprzedaży; oraz 

          b.  dowód sprzedaży (patrz nr 1b powyżej) oraz dowód zapłaty podatku od 
sprzedaży (patrz poniżej).

3.    Jeśli łódź została zakupiona jako UŻYWANA i NIGDY NIE BYŁA 
ZAREJESTROWANA w stanie Nowy Jork lub innym stanie: 

          a.  świadectwo pochodzenia wydane przez producenta (MCO lub MSO) 
przepisane na nowego właściciela;  

          b.  dowód sprzedaży przez pierwotnego właściciela ze wszystkich kolejnych 
transferów między osobami fizycznymi; oraz 

          c.  rachunek sprzedaży od poprzedniego właściciela (patrz nr 1b). 
      UWAGA:  Jeśli łódź została wyprodukowana w roku 1987 lub później i mierzy 

14 stóp lub więcej oraz nie jest udokumentowana, mieszkaniec stanu 
Nowy Jork musi uzyskać świadectwo własności na swoje nazwisko 
przed przekazaniem go nowemu właścicielowi. 

4.    Jeśli zakupiona łódź została UDOKUMENTOWANA przez Straż Przybrzeżną 
Stanów Zjednoczonych (US Coast Guard, USCG) lub jest w trakcie procesu 
DOKUMENTACJI przez USCG, oraz: 

          a.  dokumentacja jest na nazwisko obecnego właściciela - Świadectwo 
Dokumentacji USCG (formularz CG-1270) w imieniu imię i nazwisko LUB 
zagraniczne Świadectwo Dokumentacji przetłumaczone na język angielski 
oraz poświadczone przez tłumacza oraz odprawę celną (formularz 5119A 
lub formularz 368); 

          b.  dokumentacja przechodzi na nowego właściciela - kopia Świadectwa 
Dokumentacji Stanów Zjednoczonych poprzedniego właściciela (formularz 
CG-1270) oraz rachunek sprzedaży nowemu właścicielowi;  

          c.  dokumentacja jest w toku - kserokopie dowodu własności (świadectwo 
własności, dokumenty rejestracyjne z prawem przeniesienia lub 
MCO/MSO) oraz Wniosek o dokumentację (CG-1258); 

          d.  właściciel chce przerwać dokumentację - Pismo unieważniające USCG  
z rachunkiem sprzedaży dealera (zawierającym HIN, rok, markę i długość 
łodzi) lub w przypadku sprzedaży prywatnej kopię Świadectwa dokumentacji 
USCG (formularz CG-1270) wraz z Pismem unieważniającym.

 AKCEPTOWALNY DOWÓD WŁASNOŚCI

STRONA 2 Z 2MV-82.1BP (8/15)

 
 1.    Rejestracja lub wydanie świadectwa własności łodzi w stanie Nowy Jork pod tą 

samą nazwą firmy lub 
2.    Poświadczona kopia świadectwa rejestracji w stanie Nowy Jork; lub 
3.    Dotyczy tylko firm ze stanu Nowy Jork: 
          a.  zaświadczenie potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie spółki lub 

posiadanie odpowiednich środków finansowych, wydane przez 
Departament Stanu Nowy Jork lub 

          b.  pokwitowanie złożenia, wydane przez Departament Stanu Nowy Jork 
4.    Dotyczy tylko firm spoza stanu Nowy Jork: 
          a.  poświadczona kopia świadectwa rejestracji z macierzystego stanu lub

          b.  zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich środków 
finansowych lub zagraniczna oferta, wydane przez Departament Stanu 
Nowy Jork. 

5.    Dla firmowych nazw handlowych (Doing Business As, DBA): pokwitowanie 
złożenia, wydane przez Departament Stanu Nowy Jork, z zanotowaną DBA. 

6.    Stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej: dowody zależą od typu 
organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z biurem ds. 
pojazdów mechanicznych.

 POTWIERDZENIE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
 1.    Świadectwo zawarcia spółki (złożone do sekretarza okręgu); oraz 

2.    W przypadku więcej niż dwóch (2) wspólników lub współwłaścicieli pojazdu konieczne jest również dostarczenie oświadczenia o wspólnocie lub wspólnej 
      własności (formularz MV-83T*). 
3.    Dla DBA: kopia pokwitowania złożenia nazwy handlowej, wydana przez sekretarza okręgu.

 DOWÓD WSPÓLNOTY

 
Podczas nadawania numeru rejestracyjnego łodzi nie jest wymagany dowód ubezpieczenia.

 DOWÓD UBEZPIECZENIA

https://dmv.ny.gov/
https://www.tax.ny.gov/


OTWARTA 
 

Łódź, która zapewnia niewielką ochronę lub nie zapewnia żadnej ochrony przed  
warunkami pogodowymi, np. łódź wiosłowa, łódź motorowa z konsolą środkową,  

łódź motorowa z otwartym dziobem lub łódź pontonowa.

„RODZAJ ŁODZI”

KABINOWA 
 

Łódź posiadająca zamkniętą przestrzeń, w której pasażerowie mogą gromadzić się w celu  
schronienia się przed warunkami atmosferycznymi, np. kajuta lub łódź wycieczkowa.



MIESZKALNA 
 

Łódź z miejscami do spania, jedzenia i kąpieli, zazwyczaj porusza  
się powoli i nie jest wykorzystywana do rejsów długodystansowych.   

Nie jest używana do aktywnego pływania łodzią, np. na nartach wodnych.

INNE 
 

Wyścigowe, skutery wodne, amphicars, atv/łodzie, poduszkowce, 
innowacyjne łodzie, odchwaszczacze itp.


	NADANIE NUMERU REJESTRACYJNEGO/WYDANIE ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI ŁODZI W STANIE NOWY JORK
	Aby ZAREJESTROWAĆ
	 Aby ODNOWIĆ
	 Aby ZMIENIĆ
	 Aby WYMIENIĆ
	 Aby uzyskać TYLKO ŚWIADECTWO WŁASNOŚCI
	AKCEPTOWALNY DOWÓD WŁASNOŚCI
	DOWÓD ZAPŁATY PODATKU OD SPRZEDAŻY POJAZDU
	POTWIERDZENIE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	DOWÓD WSPÓLNOTY
	DOWÓD UBEZPIECZENIA
	„RODZAJ ŁODZI”
	OTWARTA
	KABINOWA 
	MIESZKALNA
	INNE



