
           Wygwizdowo, dnia .. ....... 20..r.   

Imię Nazwisko 
syn ......... i .......... z d. ........... 
ulica numer domu 
00-00 ........ 
Pesel  .......................... 
Dow. os. ......................... 
wydany przez ...................... 
dnia .......................... 
telefon kontaktowy .......................... 
 
 

 Komendant Wojewódzki Policji w ................... 

Na podstawie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o zmianę decyzji 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w .................., nr. …………………. z dnia……………….. wydającej 

pozwolenie na posiadanie broni palnej sportowej, w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni z 

dotychczasowych 3 (słownie: ................) na .... (słownie: ................). 

Uzasadnienie: 

Regularnie biorę udział w treningach strzeleckich i w miarę regularnie w zawodach strzeleckich. Jednakże 

posiadana do celów sportowych broń nie pozwala mi na startowanie we wszystkich konkurencjach, na 

interesujących mnie zawodach wpisanych w kalendarz imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

W związku z powyższym proszę o zmianę ilości: 

1. Broni centralnego zapłonu z 1 (jednej) do 5 (pięciu) sztuk ze względu wymagania konkurencji: 

a) Strzelanie dynamiczne: pistolet i karabin; 

b) Strzelanie precyzyjne: pistolet i karabin. 

2. Broni bocznego zapłonu z 1 (jednej) do 3 (trzech) sztuk ze względu wymagań konkurencji: 

a) Pistolet bocznego zapłonu; 

b) Karabin bocznego zapłonu. 

3. Broni gładkolufowej z (jednej) do 2(dwóch) sztuk ze względu wymagań konkurencji: 

a) Trap; 

b) Skip. 

Świadoma odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania niniejszym oświadczam, że w ostatnim czasie 

uczestniczyłem w niżej podanych zawodach strzeleckich i używałem na nich również wymienione niżej 

rodzaje broni palnej sportowej oraz wnoszę na tą okoliczność o zastosowane art. 75 § 2 kpa: 

1. tu podajemy zaliczone zawody:  data, nazwa zawodów, miejscowość gdzie się odbyły i Klub który je 

zorganizował- pistolet centralnego zapłonu, karabin centralnego zapłonu; 

2. .............................................................................................. – pistolet centralnego zapłonu, karabin 

centralnego zapłonu, trap; 

3. .................................................................., karabin bocznego zapłonu, karabin centralnego zapłonu, 

pistolet centralnego zapłonu; 

4. ...................................................., dwubój pistolet centralnego zapłonu i strzelba, pistolet centralnego 

zapłonu; 



5. .........................................................................................................., karabin centralnego zapłonu, 

pistolet centralnego zapłonu;  

6. .................................................................................................., pistolet centralnego zapłonu, karabin 

centralnego zapłonu; 


