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AL./Z-642 Kraków, 1. (,; stycznia 2016 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. l, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt l i art. 12 ust. l ustawy
z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tj.: DZ.U.20l2.576 ze zm.) i alt. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz,D.2016.23) - po rozpatrzeniu
wniosku . " 00" _ ,dnia stycznia 2016 roku dotyczącego wydania pozwolenia na broń
palną bojową do ochrony osobistej

WYDAJĘ POZWOLENIE NA BROŃ

cel:
rodzaj broni :

ochrona osobista
palna bojowa w postaci pistoletu lub rewolweru
centralnego zaplonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm

Uzasadnienie
Stosownie do art. 10 ust. l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji właściwy organ Policji

wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub
bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

W toku postępowania ustalono, że wnioskodawca wykonuje,~;o .... , .. , _ " polegającą
na '.' .•...h.•.":...w".;,.~._..,."o". ,"'i:":".-'_ ',_ ,.'.~"" , .. ~.:~~, -:~ •__ ~.,__,,_ ;...ajlTIujeSIę
również usługami , •}-"1'. :~

Dodatkowo wnioskodawca jest osobą dopuszczoną do posiadania broni palnej

Okoliczności te mogą, zdaniem organu Policji, powodować zagrożenie wnioskodawcy i nie jest to
wyłącznie zagrożenie o charakterze potencjalnym.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że strona została poddana
egzaminowi na podstawie art. 16 ust.1 ustawy o broni i amunicji ~ . .. ," ''''J'.'-

~1- • • • • -. • _.• żaliczyła z
wynikIem pozytywnym wspomniany egzamm. vvnIoskodawca przedstawIł taKZe Orzl;;l;L,t:nielekal'skie i
psychologiczne, potwierdzające fakt, że nie należy do osób wymienionych wart. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i może dysponować bronią. 3t osobą niekaraną a
w miejscu zamieszkąnia posiada pozytywną opinię /wg właściwej jednostkI ł'olicjti.
.. ,?rgan ~oli~j.i ważąc okoliczności przedstawione ..przez stronę we wniosku oraz biorąc pod uw~gę
Jej oswIadczeme, IZ i' -" 't ...•• i • :-, •.-,:, ",.,' -1-1,

pozwolenie w dniu ,Lo. J iznał wydanie pozwolenia na broń w celu
ochrony osobistej za uzasadnione.

Wraz z pozwoleniem, organ Policji nie wydał zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni.

Pouczenie
Na podstawie art. 130 S 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia

odwołania - jako zgodna z żądaniem strony.
Od decyzji nini' jszej na podstawie art. 127 S 1 i 2 oraz art. 129 S 1 i 2 Kpa służy stronie prawo

wniesienia odwołania d. Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Krakowie w t rminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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