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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià i amunicjà oraz wy-

robami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Do wniosku o udzielenie koncesji na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià
i amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznacze-
niu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „dzia∏al-
noÊcià gospodarczà”, przedsi´biorca jest obowiàzany
do∏àczyç:
1) dokument okreÊlajàcy form´ prawnà przedsi´bior-

cy, w szczególnoÊci statut lub umow´ spó∏ki, albo
inny przewidziany przepisami prawa dokument do-
tyczàcy ustanowienia dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub organizacji przedsi´biorcy,

2) odpis z rejestru przedsi´biorców,
3) oÊwiadczenie wskazujàce osoby uprawnione do re-

prezentowania przedsi´biorcy i osoby ustanowio-
ne do kierowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà, a tak-
˝e oÊwiadczenia tych osób o posiadaniu pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,

4) list´ udzia∏owców lub akcjonariuszy oraz wielkoÊç
udzia∏ów posiadanych przez ka˝dego z udzia∏ow-
ców albo wielkoÊç znacznych pakietów akcji w ro-
zumieniu rozdzia∏u 9 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703,
Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114,
poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) po-
siadanych przez akcjonariuszy,

5) oÊwiadczenie wskazujàce adresy siedzib lub miejsc
zamieszkania wspólnika lub wspólników,

6) oÊwiadczenie okreÊlajàce proporcje udzia∏u kapita-
∏u polskiego i zagranicznego w spó∏ce oraz wyso-
koÊç tych kapita∏ów,

7) informacje o niekaralnoÊci osób, o których mowa
w pkt 3, oraz oÊwiadczenia tych osób, ˝e nie jest
prowadzone przeciwko nim post´powanie karne
albo post´powanie w sprawach o przest´pstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

8) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu z wp∏atami nale˝noÊci bud˝etowych
oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub innego
w∏aÊciwego organu o niezaleganiu z op∏acaniem
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,

9) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny do nieru-
chomoÊci, która b´dzie wykorzystywana do wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,

10) zaÊwiadczenie banku, w którym prowadzony jest ra-
chunek bankowy wnioskodawcy, stwierdzajàce stan
posiadanego przez niego rachunku bankowego,

11) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego — rejestru
d∏u˝ników niewyp∏acalnych,

12) zaÊwiadczenie komendanta powiatowego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, powiatowego inspektora sanitar-
nego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodo-
wiska stwierdzajàce, ˝e obiekty budowlane i urzàdze-
nia techniczne przeznaczone do wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej spe∏niajà wymagania okreÊlone
odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpo˝a-
rowej, sanitarnych i ochronie Êrodowiska.

2. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 12,
nie sà wymagane przy sk∏adaniu wniosku o udzielenie
koncesji w zakresie detalicznego obrotu bronià i amu-
nicjà oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz w zakresie wytwarzania istotnych cz´-
Êci broni niezb´dnych do jej naprawy w ramach us∏ug
rusznikarskich.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 
i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie
wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom rów-
nowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie


