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DECYZJA 

Na podstawie art. 9 ust.1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999, Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) oraz art. 268a Ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r., kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 

168 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Walecznego w sprawie udzielenia 

pozwolenia do posiadania broni Panu Krzysztofowi Walecznemu 

 

 

Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu 

postanawia: 

wydać pozwolenie na posiadanie siedmiu jednostek broni palnej (z wyłączeniem broni palnej 

szczególnie niebezpiecznej) do celów łowieckich  

w postaci: 

- 3 egzemplarzy broni palnej długiej centralnego zapłonu o lufach gwintowanych, 

przeznaczonej do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie 

mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy; 

- 4 egzemplarzy broni palnej długiej centralnego zapłonu o lufach gładkich. 

 

 

UZASADNIENIE 

Pan Krzysztof Waleczny wnioskiem z dnia 3 listopada 2017 r., zwrócił się do organu Policji  

o wydanie pozwolenia na posiadanie siedmiu sztuk broni palnej do celów łowieckich, 

wskazując z jednej strony, iż nie występują negatywne przesłanki uniemożliwiające wydanie 

broni, z drugiej natomiast strony wskazując ważne powody uzasadniające wydanie pozwolenia 

na broń. Jak wynika z ww. wniosku oraz dołączonych doń dokumentów, Pan Krzysztof 

Waleczny od dnia 20 czerwca 2015 r., jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Od dnia 

30 września 2017 r., posiada również uprawnienia do wykonywania polowań. Tym samym 

Wnioskodawca spełnia przesłanki uzyskania pozwolenie na broń w celach łowieckich,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 1995 r. (Dz. u. 1995, Nr 147, 

poz. 713 z późn. zm.)Ponadto z załączonych dokumentów wynika, iż Wnioskodawca posiada 

orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do dysponowania bronią. 

 

Komenda Wojewódzka Policji  

w Radomiu 
 



Co istotne, w toku niniejszego postępowania ustalono również, iż Pan Krzysztof Waleczny nie 

figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, a w miejscu zamieszkania posiada pozytywna opinię. 

 

Zważywszy zatem, iż Strona spełnia wymagania, wynikające z Ustawy o broni i amunicji oraz 

ustawy prawo łowieckie, jak również uiściła opłatę w wysokości 242,00 zł (słownie: dwieście 

czterdzieści dwa złote 00/00) organ Policji uznał, iż zasadnym jest przychylenie się do wniosku 

Strony. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa, Stronie służy  

odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Radomiu, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji. 

 

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

W RADOMIU 

z. up. ZASTĘPCA NACZELNIKA 

Wydziału Postepowań Administracyjnych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu  

 

podinsp. mgr Michał Sokołowski 

  

 

Sporządzono w 2 egz.  

1. egz. nr 1 otrzymuje:  
Pan Krzysztof Waleczny 

ul. Modzelewskiego 16/32 

26-600 Radom 

2. egz. nr 2 a/a. 

 


