Jak uzyskać zezwolenie na broń?
- instrukcja dla mundurowych
1. Zapisz się do naszego stowarzyszenia.
Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację członkowską która znajduje się w zakładce "do
pobrania". Wyślij ją pocztą wraz z 2 zdjęciami (3x4 cm) i potwierdzeniem wpłaty na kwotę
150 zł (50 zł wpisowe i 100 zł opłata roczna). Zaznacz na górze deklaracji z jakiej formacji
jesteś. Pocztą otrzymasz legitymację członkowską wraz z zaświadczeniem członkowskim
i potwierdzoną kopią statutu.
2. Poinformuj przełożonego raportem, iż z dniem __.__.20__ r. zostałeś członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego.
3. Uzyskaj ze swojego Wydziału Kadr zaświadczenie, że jesteś funkcjonariuszem.
Ono zwolni Cię z badań lekarskich na broń.
4. Uzyskaj od przełożonego zaświadczenie, że masz przydzieloną broń palną służbową
(palna krótka, palna długa, palna gładkolufowa) lub, że zostałeś przeszkolony z obsługi tych
jednostek broni. Zaświadczenie to zwolni Cię z kosztownego egzaminu na broń palną
kolekcjonerską.
Podanie o broń palną do celów kolekcjonerskich piszemy o te jednostki które znajdują się
w zaświadczeniu od przełożonego.
5. Napisz podanie do właściwego ze względu na miejsce pobytu (nie zameldowania)
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wzór znajduje się również w zakładce "do pobrania".
Pamiętaj o załącznikach które są wymienione we wzorze, w tym opłacie 242 zł na rzecz
Urzędu Miasta gdzie znajduje się właściwa Komenda Wojewódzka Policji.
6. Zezwolenie na broń (czyli decyzję administracyjną) otrzymasz pocztą. Teraz należy
uzyskać "zaświadczenie uprawniające do nabycia broni". To na jego podstawie sprzedawca w
klepie z bronią sprzeda Ci broń wraz z amunicją. Zaświadczenie zostaje u sprzedawcy. Koszt
jednego zaświadczenia to 17 zł za szt. Wpłacamy również na rzecz Urzędu Miasta.
Zaświadczenia są bezterminowe i nie trzeba brać od razu wszystkich.
7. Czas na zakupy. Zaczynamy od szafy w standardzie S1. Zakupujemy ją dopiero przed
zakupem pierwszej jednostki broni, gdy mamy już zaświadczenia uprawniające do zakupu
broni.
Wraz z zaświadczeniem uprawniającym do zakupu broni oraz dowodem osobistym udajemy
się do sklepu gdzie kupujemy broń i amunicję. Możemy też odkupić broń od innej osoby
sporządzając umowę kupna sprzedaży broni (po jednej kopii dla każdej ze stron,
zaświadczenie uprawniające do zakupu broni zostaje u sprzedającego). Wzory takich umów
dostępne są na stronach internetowych właściwych Wydziałów Postępowania
Administracyjnego Komend wojewódzkich Policji.
8. Rejestracja broni. Czynności tej dokonujemy we właściwym Wydziale Postępowań
Administracyjnych w ciągu 5 dni od daty zakupu broni. Przy rejestracji pierwszej jednostki
otrzymamy legitymację posiadacza broni na podstawie której możemy kupować amunicję.
Procedura 5 dni dotyczy również wyrejestrowania sprzedanej broni.
Powodzenia !!!

