ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 marca 2000 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich
broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji
informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.
Dz. U. Nr 17, poz. 222 z dnia 16 marca 2000 r

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór formularza zgłoszenia, właściwemu organowi celnemu, przywozu z zagranicy
przez obywatela polskiego broni i amunicji na własne potrzeby, stanowiący załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Organ celny niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez
obywatela polskiego przywozu z zagranicy broni i amunicji na własne potrzeby, powiadamia w formie
pisemnej właściwy organ Policji o przywozie z zagranicy broni lub amunicji przez tę osobę.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2000 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
M. Biernacki
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. (poz. 222]

ZAŁĄCZNIK
WZÓR ZGŁOSZENIA PRZYWOZU Z ZAGRANICY PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO BRONI I
AMUNICJI NA WŁASNE POTRZEBY

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

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

pieczęć nagłówkowa organu celnego

miejscowość i data

Zgłoszenie przywozu z zagranicy przez obywatela polskiego broni i amunicji
na własne potrzeby*
Pan(i).....................................................................................ur.............................................................
{imię i nazwisko)

(data i miejsce)

legitymujący(a) się paszportem.............................................................................zamieszkały(a) na
(seria i numer)

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..................................................................................................
(adres zamieszkania)

.........................................................zgtasza przywóz z................................................. broni/amunicji.**
(państwo nabycia)

Broń: rodzaj................................................................., nazwa .............................................................
marka.........................................................................., kaliber..............................................................
rok produkcji***..................................... seria i numer ............................................................................
inne cechy identyfikacyjne........................................................, magazynki (ilość).................................

Amunicja: rodzaj.......................................................................................
kaliber..........................................., ilość...................................................................................................

Podstawa przywozu — zaświadczenie konsula Rzeczypospolitej Polskiej w z dnia
.................................................................................................................................................................
* Zgłoszenie wypełnia się dla jednej sztuki broni.
** Niepotrzebne skreślić.
*** Podaje się w przypadku, gdy jest znany.

POUCZENIE
Osoba zgłaszająca, która nie posiada pozwolenia na broń, jest obowiązana do niezwłocznego
złożenia przywiezionej broni i amunicji do depozytu właściwego organu celnego oraz wystąpienia
wciągu 14 dni z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń — art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549).

.....................................................
(podpis zgłaszającego)

....................................................................................
(podpis i pieczęć funkcjonariusza celnego przyjmującego zgłoszenie)

