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Komendant
Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii
Wojskowej
w Warszawie
PODANIE
o wydanie pozwolenia na broń prywatną
Proszę o wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich ilości 10 sztuk.

Uzasadnienie
Posiadam mam ważną przyczynę posiadania broni, jaką jest udokumentowane członkostwo
w Stowarzyszeniu KS Amator. Załączam też statut KS Amator, który wskazuje, iż jest to
stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej.
Oświadczam, że jestem żołnierzem zawodowym od …........ i posiadam przydzieloną broń
służbową 9 mm pist. WIST – 94 o numerze …..... oraz 5,56 kbk szturmowy wz. 96 „BERYL-C”
o numerze …...... Załączam wyciąg z rozkazu personalnego Dowódcy JW 1111 w …......................
oraz wyciąg z rozkazu dowódcy kompanii …....JW 1111 o przydzielonej broni służbowej.
Na podstawie art. 15 ust 6, Ustawy o Broni i Amunicji jestem zwolniony od przedstawienia
orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Na podstawie art. 16 ust. 2 Ustawy o Broni i Amunicji, jestem zwolniony od obowiązku zdania
egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z
umiejętności posługiwania się tą bronią.
Zamierzam kolekcjonować broń palną różnych rodzajów, typów i modeli. W chwili obecnej nie
jestem w stanie określić po ile egzemplarzy broni każdego rodzaju będę mieć w swojej kolekcji,
dlatego wnoszę o wydanie decyzji bez konkretnego podziału ilościowego między rodzajami
wnioskowanej przeze mnie broni.
Planuję stworzyć kolekcję broni stanowiącej przekrój najpopularniejszych modeli, zwłaszcza
broni będącej na wyposażeniu jednostek mundurowych w Polsce. Na początek wielkość kolekcji, którą
planuję w przyszłości rozwijać, oceniam szacunkowo i wstępnie na liczbę 10 sztuk. I dlatego wnoszę o
wydanie pozwolenia na taką właśnie ilość broni.
…………………………………………
(podpis)

Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dowód wniesienia opłaty 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,
zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu KS Amator,
poświadczony za zgodność z oryginałem statut KS Amator,
poświadczony za zgodność z oryginałem wyciąg z rozkazu personalnego Dowódcy JW 1111,
wyciąg z rozkazu dowódcy kompanii …......... JW 1111 o przydzielonej broni służbowej,
poświadczony za zgodność z oryginałem ksero dowodu osobistego,
oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania.
2 zdjęcia w formacie 3 x 4 cm

