
                                                                             ………………………………      ………………………………..
                                                                                                  miejscowość                                                data

……………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

……………………………………………………………………….……..
imiona rodziców, nazwisko rodowe matki

……………………………………………………………………….……..
data i miejsce urodzenia

numer PESEL

…………………………………………………………………..…………..
seria i numer dowodu osobistego, data wydania i nazwa wystawcy

………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………..………….
miejsce pobytu stałego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………….……......
adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres miejsca pobytu stałego)

………………………………………………………………………….…..
numer telefonu kontaktowego

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W  KRAKOWIE

W N I O S EK

Proszę  o  wydanie  pozwolenia  na  posiadanie  broni  palnej  sportowej  do  celów

kolekcjonerskich w łącznej ilości 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk, w postaci:

 broni  bocznego zapłonu  z lufami  gwintowanymi  o kalibrze  do  6 mm (pistoletów,

rewolwerów i karabinków),

 centralnego  zapłonu  z  lufami  gwintowanymi  o  kalibrze  do  12  mm  (pistoletów,

rewolwerów, karabinków i karabinów),

 gładkolufowej (w tym strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12)

 przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego)
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UZASADNIENIE

Po  mojej  stronie  nie  występują  żadne  negatywne  przesłanki  uniemożliwiające
posiadanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich,  a ponadto przedstawiam
ważną przyczynę posiadania broni, jaką stosownie do art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i
amunicji  –  jest  moje  członkostwo  w  stowarzyszeniu  o  charakterze  kolekcjonerskim  tj.
Stowarzyszenie Kolekcjonerskie LEGION w Tarnowie.

Strzelectwem zainteresowany jestem od dłuższego czasu i chcę kolekcjonować broń
sportową. Planuję kolekcjonowanie broni palnej różnych rodzajów, typów i modeli używanej
w XIX, XX, XXI wieku. Ten szeroki zakres zainteresowań w zakresie broni sprawia, że na
początek  wielkość  kolekcji,  która  z  natury rzeczy nie  jest  zbiorem zamkniętym,  oceniam
bardzo  szacunkowo  i  wstępnie  na  liczbę  6  (sześć)  okazów.  W stosunku  do  ilości  broni
sportowej, która została wytworzona w wymienionym czasie, jest to zupełnie znikoma ilość i
o tą właśnie znikomą ilość broni sportowej do celów kolekcjonerskich wnoszę.

Chcę podkreślić, że poprzez członkostwo w Klubie Sportowym LEGION w Tarnowie,
jestem  członkiem  Polskiego  Związku  Strzelectwa  Sportowego,  co  w  powiązaniu  z
posiadaniem  patentu  strzeleckiego  numer  _____/PAT/__/____  z  dnia  __.__.____  r.  w
dyscyplinach:  pistolet,  karabin,  strzelba  gładkolufowa oraz licencji  zawodniczej  numer  L-
_____/__/____ na rok 2022 w tych samych dyscyplinach co patent, zwalnia mnie – stosownie
do art 16 ust. 2 obowiązującej ustawy o broni z egzaminu przed organem Policji w zakresie
broni  palnej  sportowej  przy  ubieganiu  się  o  pozwolenie  na  broń  sportową  do  celów
kolekcjonerskich.

Informuję że rezygnuję z prawa do zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji,
gdy organ Policji dojdzie do wniosku, iż należy wydać decyzję zgodnie z żądaniem strony.

...................................................
        podpis

Załączniki do podania:

 orzeczenie lekarskie

 orzeczenie psychologiczne

 zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

 statut stowarzyszenia, o którym mowa powyżej

 2 zdjęcia w formacie 3x4 cm

 potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł za wydanie pozwolenia na broń na konto:
          Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa
           z dopiskiem „za wydanie pozwolenia na broń”
         numer konta pod adresem: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/341,Oplaty-skarbowe.html
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