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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
do rozporządzenia
z dnia 2 lutego 2012 r. (poz.Załącznik
234)
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia……..…..(poz…...)

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI
WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM
LUB POLICYJNYM, A TAKŻE OBROTU TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB
POLICYJNYM

WNIOSEK
o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
O UDZIELENIE KONCESJI *)

O ZMIANĘ KONCESJI NR ........................./..................... Z DNIA ....................................................... *)

I. PRZEDSIĘBIORCA

1. FIRMA PRZEDSIĘBIORCY (imię i nazwisko oraz przyjęta nazwa – w przypadku osoby fizycznej)

2. NUMER W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO
W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

3. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (o ile został nadany)

II. SIEDZIBA

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
-

ww

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

4. NR TELEFONU PRZEDSIĘBIORCY, NR FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

*) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
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III. ZAKRES I RODZAJ WNIOSKOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja)
1.

WYTWARZANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

2.

WYTWARZANIE BRONI

3.

WYTWARZANIE AMUNICJI

4.

USŁUGI RUSZNIKARSKIE

5.

WYTWARZANIE WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

6.

OBRÓT MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI

7.

OBRÓT BRONIĄ

8.

OBRÓT AMUNICJĄ

9.

OBRÓT WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

10. OBRÓT TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

UWAGI:

1) podać rodzaje materiałów wybuchowych (według kodu klasyfikacyjnego ADR lub UN)1)

2) podać rodzaje broni i amunicji (zgodnie z rozporządzeniem)2)

3) szczegółowo określić zakres usług rusznikarskich i rodzaje broni, których dotyczą (zgodnie z rozporządzeniem)2)

\

4) podać rodzaje wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (zgodnie z rozporządzeniem)2)

ww

5) określić rodzaj technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (zgodnie z rozporządzeniem)2)

1)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie
dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie
w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.
2)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625,
z późn. zm.).
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JEDEN*)

(w przypadku wielu – podać adresy w załączniku)

1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
-

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

Va. WNIOSKOWANY CZAS, NA JAKI MA BYĆ UDZIELONA KONCESJA (OD 5 DO 50 LAT)
LAT

Vb. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
MIESIĄC

DZIEŃ

ROK

lub

DATA DORĘCZENIA KONCESJI

VI. CZY WNIOSKODAWCA UBIEGAŁ SIĘ UPRZEDNIO O KONCESJĘ?

ww

TAK*)

NIE*)

KIEDY?

....................... NR SPRAWY .............................
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VII. DANE OSOBOWE**)
(wpisać odpowiednio: przedsiębiorca – osoba fizyczna lub członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa, prokurent,
pełnomocnik)
1. NAZWISKO
2. NAZWISKO RODOWE
3. PIERWSZE IMIĘ

4. DRUGIE IMIĘ

5. DATA URODZENIA
DZIEŃ

MIESIĄC

6. MIEJSCE URODZENIA

ROK

7. OBYWATELSTWO

8. NR PESEL (o ile został nadany)

9. SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO

albo SERIA I NR PASZPORTU lub INNEGO DOKUMENTU potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość (dotyczy osób
posiadających obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska)
PASZPORT

lub

INNY DOKUMENT***)

(dotyczy osoby posiadającej obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska)

....................………………………………………………….

................................................................................................

(określenie dokumentu)

VIII. ADRES ZAMELDOWANIA – pobyt stały
1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
-

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

4. NR TELEFONU

IX. ADRES ZAMELDOWANIA – pobyt czasowy
1. WOJEWÓDZTWO

ww

2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
-

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

4. NR TELEFONU

**) W przypadku wielu osób należy skopiować stronę 4 i wypełnić ją odrębnie dla każdej osoby.
***) Inny dokument potwierdzający obywatelstwo i tożsamość – dotyczy osób będących obywatelami państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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Sądowego:

w.
rcl
.go
v.p
l

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................................................................
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

INFORMACJA

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679,
z późn. zm.).

Załączniki zgodnie z wykazem****):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inne: ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….

DATA:

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

……………….....................................................................

(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

ww

****) Wykaz załączników:
1. dokument określający formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowa spółki, albo inny dokument
dotyczący ustanowienia działalności gospodarczej i organizacji przedsiębiorcy,
2. oświadczenie przedsiębiorcy wskazujące osoby ustanowione do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą określoną w koncesji,
3. oświadczenia osób uprawnionych do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą objętą koncesją,
o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. lista udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość znacznych pakietów akcji, o których mowa w przepisach
rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439,
z późn. zm.), posiadanych przez udziałowców lub akcjonariuszy,
5. zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej albo członków organu zarządzającego przedsiębiorstwa,
prokurentów, pełnomocników, a także udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub
akcji, oraz oświadczenia tych osób, że nie są objęte toczącym się przeciwko nim postępowaniem w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub umyślne wykroczenie skarbowe,
6. dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe,
7. dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (co najmniej średnie),
8. orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą, określoną w koncesji,
9. opinia instytucji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, potwierdzająca możliwość
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności
gospodarczej, objętej koncesją,
10. zaświadczenia: komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia
techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone odpowiednio
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.
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