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Gdańsk, dnia 16.12.2014r.

lZastępca
Koln9ndgnta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku

l8

Pan

W piśmie nr WPA-026-1 8t2O14 r., Wydzia1 Postępowań AdministracyjnychKWP w Gdańsku powołując się na swoje *"."śniuń." pismo nr \A'PA-O26-1B,2014 r.o wątPliwościach interprłicyjnv"ń ,l.r.ri"'p.!'"pi.ow urt. 16 ust. l iz usiawy ooront l amunicii, dotvczących 
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domaga się dokonania
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Stanowisko komórki wnoszącej o wydanie opinii nie moze ograniczyć się doprzedstawienia swojego ząaailń i t/kJ;óól;y;ń'inior'ac;i. Radca prawny nie jest
T"lani::.t-do 1o1|rłoania o istocle spiJń},'".i' ji a"t.inv,r""i"l,io.rói]'i'r"r"Jeoynle wypowiedzieć sie ,w kwestiaćn piirrrv"r,, co do słuszności wniosków
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Mając zatem na uwadze wskazane wyzej regulacje prawne, po spełnieniupzez Wydział Postępowań noministrac!;ńv.ń -xńi' 
w Gdańsku, pizewidzianychprawem wymogów - beda wydawane opińie prawn e przezradców prawnych zespołuPrawnego KWP w Gdarisiu , łonłrutnv"ń-.ÓiJi""in|

.r a* Jllx?liiłe informuję, iż podtrzymuję swoje stanowisko, zawarte w piśmie
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