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PODANIE O WYDANE POZWOLENIA NA BROŃ 

 Wnoszę o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych (art. 10 ust. 2 pkt 4). Wnoszę o 

określenie w decyzji o pozwoleniu na broń następujących rodzajów i liczby egzemplarzy broni (art. 12 

ust. 2): 

1. broń palna bocznego zapłonu o lufach gwintowanych, o kalibrze do 6 mm 

- ilość egzemplarzy: 

2. broń palna centralnego zapłonu o lufach gwintowanych, o kalibrze do 12 mm 

- ilość egzemplarzy: 

3. broń palna gładkolufowa 

- ilość egzemplarzy: 

4. broń przeznaczona do strzelenia wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego) 

- ilość egzemplarzy: 

uzasadnienie 

 Art. 15 ust. 1 pkt 1. Mam lat:  

Art. 15 ust. 1 pkt 2. Nie jestem osobą posiadającą zaburzenia psychiczne, o których mowa w ustawie 

o ochronie zdrowia psychicznego. 

Art. 15 ust. 1 pkt 3. Nie jestem osobą wskazującą istotne zaburzenia funkcjonowania 

psychologicznego. 

Art. 15 ust. 1 pkt 4. Nie jestem uzależniony od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.  



Art. 15 ust. 1 pkt 5. Mam stałe miejsce pobytu na terenie Polski:  

 
 
Art. 15 ust. 1 pkt 6. Nie stanowię zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 
a) nie jestem skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,  
 
b) nie jestem skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:  
 
– przeciwko życiu i zdrowiu, 
 
– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nie-trzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego albo gdy spraw-ca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Art. 10 ust. 3 pkt 3. Jestem członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim: 

 
Art. 10 ust. 3 pkt 3. Posiadam kwalifikacje sportowe, o których mowa w art. 10b  

- z dnia:     - numer: 

Art. 10 ust. 3 pkt 3. Posiadam licencję PZSS 

- z dnia:     - numer: 

Jestem zwolniony od egzaminu z art. 16 ust. 1, na podstawie art. 16 ust. 2. 

Nie ma do mnie zastosowania przepis art. 17. 

podpis i data 

załączniki: 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł 
 patent 
 licencja 
 zaświadczenie stowarzyszenia sportowego 
 orzeczenie lekarskie 
 orzeczenie psychologiczne 
 dowód osobisty/zaświadczenie o zameldowaniu 
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