miejscowość, dnia
Imię i nazwisko
s. imie ojca i imię matki z domu
ur. …………….
PESEL: …………….
zam. ………………….

Pan
Komendant Wojewódzki Policji
we Wrocławiu
Niniejszym wnoszę o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej, w postaci:
a) Broni palnej centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
b) Gładkolufowej,
w łącznej ilości 10 egzemplarzy do celów kolekcjonerskich.
Uzasadnienie
Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia na broń, a
nadto mam ważną przyczynę posiadania broni do celów kolekcjonerskich jaką - stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 5
ustawy o broni i amunicji – jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim tj.
stowarzyszeniu „Lwówecki Klub Strzelecko Kolekcjonerski”
Informuję, iż zamierzam kolekcjonować wyłącznie broń palną sportową różnego rodzaju, typów i modeli. W chwili
obecnej nie jest w stanie określić po ile egzemplarzy broni każdego rodzaju będę mieć w swojej kolekcji. Ten szeroki
zakres zainteresowań w zakresie broni sprawia, że na początek wielkość kolekcji, która z natury rzeczy nie jest i nie
może być zbiorem zamkniętym, oceniam szacunkowo i wstępnie na liczbę 10 okazów. I dlatego wnoszę o wydanie
pozwolenia na taką właśnie ilość broni.
Jednocześnie informuję, iż jako referent Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP ………………, stosownie do art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy, jestem zwolniony z egzaminu
przed organem Policji. Będąc funkcjonariuszem Policji posiadam przeszkolenie, wymaganą wiedzę oraz umiejętności
bezpiecznego posługiwania się bronią palną typu: pistolety centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, pistolety
maszynowe, strzelby gładkolufowe oraz karabinki samoczynne. Ponadto w ramach samodoskonalenia i poszerzania
wiedzy na temat broni palnej odbyłem kurs instruktora strzelectwa sportowego i bojowego.
Nadmieniam, że swoje zainteresowanie bronią palną i kolekcjonerstwem rozwijam od dłuższego czasu i na chwile
obecną posiadam 3 repliki broni typu ASG. Regularnie uczestniczę w zlotach miłośników ASG i udzielam się lokalnie
w promowaniu i rozwijaniu wiedzy na temat broni palnej oraz dbam o budowanie pozytywnego wizerunku broni palnej
w społeczeństwie.
Informuję, iż rezygnuję z prawa do zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji, gdy organ Policji dojdzie do
wniosku, iż należy wydać decyzje zgodne z żądaniem strony.
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.
………………………………………………………
(podpis)

Załączniki:
1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń i 17zł za wydanie zaświadczenia
uprawniającego do jej zakupu
2) zaświadczenie o przydzieleniu broni palnej służbowej i odbytych szkoleniach
3) kserokopia dowodu osobistego.,
4) zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu kolekcjonerskim Lwówecki Klub Strzelecko Kolekcjonerski wraz z
regulaminem
5) arkusze szkolenia strzeleckiego policjanta
6) zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu
7) dwa zdjęcia

Uwaga:
1. Podanie składa się lub przesyła pocztą do Wydziału Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji tego województwa, w którym ma stały pobyt wnioskodawca,
2. Opłatę skarbową wnosi się na konto urzędu miasta, w którym ma siedzibę Komendant
Wojewódzki Policji, do którego adresowane jest podanie,
3. Art. 12 ust. 1 ustawy o broni i amunicji stanowi, że w pozwolenie na broń należy określić cel,
w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Przepis nie mówi, iż trzeba
oddzielnie podać ilość egzemplarzy każdego rodzaju broni.
4. Stare patenty i licencje PZSS opiewały na strzelectwa pneumatyczne, kulowe i śrutowego, a
nowe są wydawane w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Nic nie stoi na
przeszkodzie by patent był stary, a licencja nowa.
5. Z zaświadczenia stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim musi wynikać fakt
członkostwa składającego podanie oraz fakt, iż stowarzyszenie ma charakter kolekcjonerski
(można załączyć doń wyciąg ze statutu określającego cel stowarzyszenia poświadczony „za
zgodność” przez prezesa stowarzyszenia).

POUCZENIE dla wnioskodawcy:
Dane we wzorze pisane kolorem należy zastąpić danymi ze swoich dokumentów.
Treść wniosku i dołączone do wniosku załączniki wyczerpują w pełni wymagania ustawy. Jakiekolwiek dodatkowe żądania Or ganu
i to zarówno w zakresie dokumentów, jak i wyjaśnień są całkowicie nieuprawnione. I stanowią naruszenie prawa. Gdyby taka
sytuacja miała miejsce natychmiast należy o tych faktach poinformować biuro prawne ROMB:
interwencja-prawna@romb.org.pl
Pamiętaj – nie jesteś sam. Ruch Obywatelski Miłośników Broni – Razem do Celu!

