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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu przekazywania w∏aÊciwym w∏adzom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
informacji zwiàzanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych paƒstw

oraz przewozem broni przez ich terytorium

Na podstawie art. 43 ust. 12 ustawy z dnia 21 ma-
ja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przekazywania
przez Komendanta G∏ównego Policji w∏aÊciwym w∏a-
dzom paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej in-
formacji zwiàzanych z nabyciem na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej broni przez cudzoziemca, jej
przywozem na jego terytorium oraz przewozem broni
tranzytem przez terytorium innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, w postaci:

1) danych zawartych w upowa˝nieniu, o którym mo-
wa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji, zwanej dalej „ustawà”,

2) danych wymienionych w art. 43 ust. 6 ustawy, 

zwanych dalej „informacjami”.

§ 2. 1. Komendant G∏ówny Policji przekazuje infor-
macje w∏aÊciwej w∏adzy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii

Europejskiej natychmiast po ich wprowadzeniu do re-
jestru prowadzonego na podstawie art. 43 ust. 11
ustawy oraz otrzymaniu zawiadomienia od komen-
danta wojewódzkiego Policji o nabyciu broni przez cu-
dzoziemca, zarówno w przypadku, gdy planowany jest
przywóz tej broni na terytorium tego paƒstwa, jak
i przewóz przez jego terytorium.

2. Informacje sà przekazywane nie póêniej ni˝
w chwili przewozu broni przez granic´ Rzeczypospoli-
tej Polskiej okreÊlonej w oparciu o dane uzyskane od
cudzoziemca na podstawie art. 43 ust. 6 pkt 5 ustawy.

§ 3. 1. Informacje sà przekazywane drogà komuni-
kacji elektronicznej lub przy u˝yciu urzàdzeƒ do prze-
kazywania informacji pisemnych na odleg∏oÊç.

2. Organizacyjne i techniczne warunki przesy∏ania
informacji Komendant G∏ówny Policji uzgadnia szcze-
gó∏owo w formie pisemnej z w∏aÊciwymi w∏adzami
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. A. Brachmaƒski

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


