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Miejsce wykonywania działalności:

Czas ważności koncesji:
r/

Data rozp oczęcia działalności :
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Przedsiębiolca obowiązany jest powiadomić organ koncesyjny o podjęciu dzialalności gospodarczej
w terminie ó miesięcy od daty doręczenia koncesji, pod rygorem jej cofniębia (art' 14 ust. 4 ustawy),
a w prrypadku zaprzestania wykonywania dzialalności, obowiązany jest zbyć zgromadzone towary zgodnie
z obovłiązującymi przepisami i rabezpieczyć obiekty produkcyjne oraz zawiadomić o tym, w terminie 14 dni,
organ koncesyjny i ministra wlaściwego do spraw gospodarki oraz wlaściwy organ Policji (art. 14 ust. 1
pkt 8).

Zgodnie z art. l07 s 4 uŚtawy z dnia 14 czerwca l9ó0 r. - Kodeks postępowania adminisfuacyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz' 1071 zpóźn. an.), decyzja nie wymaga uzasadnienia' poniewa'Ź w całości uwzględnia
Żądanie Strony.
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Jednakze Strona .#f:':H"l-a:;łii,l:::"*;.1ffi;"#ill#J'ł'*ffi'J rozpatrzeniesprawy'
w tęrminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. l27 $ 3 i art' l29 s 2 Kodeksu posiępowania administracyjnego).

Ewenfualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może nasĘrić po
wyczerpaniu środka odwoławczego wymienionego wyżej _ art. 52 $ l i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia;20Q2 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi @z. U. Nr l53, poz.1270)'
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Do wiadomości:
l. Wojewoda Mazowiecki
2. l(omendant Wojewódzki Panstwowej

Strazy Pozamej w Warszawie
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3. Komendant Wojewódzki Policji z siedzib{ w Radomiu
4. Główny Inspektor Pr'acy
5. Minister Obrony Narodowej
6. Minister Gospodarki, Pracy l Polityki Społeczrej
7. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
8. a/a
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MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT ZEZWOLEN I KONCESJI

Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprarvie rodzajórv broni i amunicji oraz wykazu
wyrobór,v i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnyą na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja
(Dz' U. Nr l45, poz. 16Ż5 z późn. zm.), obejmujący zakres koncesji z dnia,ł5 marca 2004 r. Nr B - a35l2aa4.

Załącznlk nr 2 do ww. rozporządzenia Wykaz wyrobów i technologii o przezłaczeniu wojskowym lub
polic,vjnym - WT

wT III. Pojazdy naziemne' rv tym ciągniki (z wylączeniem cywilnych samochodów lub ciężarówek
przeznłczonych do przewozu pieniędzy i kosztowności wyposażonych w osłony pancerne) i ich elementy

1. Czołgi i inne wojskowe pojazdy uzbrojone orazpajazdy wojskowe wyposazone w uchwyty na broń lub sprzęt
do kładzenia min, lub wystrzeliwania amunicji wymienionej w ramach pozycji BA.

2. P ojazdy opancerzone.
3. Pojazdy pływające lub posiadające zdolność pokonywania głębokich przeszkód wodnych.
4.Pojazdy ratownicze oraz pojazdy słuzące do holowania' przewozu amunicji lub systemów uzbrojenia oraz

odpowiedniego sprzętu do manipulowania ładunkami.

wT Iv. Wojenne jednostki plywające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie orazjego składniki

1. Bojowe jednostki pływające ijednostki (nawodne lub podwodne) przeznaczonę do działań ofensywnych lub
obronnych, niezalężnię od tego, cry zostaĘ przekształcone dla celów wojskowych, czy nie, niezależnie od
akrualnego stanu technicznego lub zdolności do działania i niezalężnie od tego, czy zawiera1ą Systemy

obronne, opancerzenie, kadłuby lub części kadłubów dla takichjednostek pływających'

wT v. Załogowe i bezzalogowe statki po\ryietrzne' lotnicze zespoły napędowe, sprzęt lotniczy i jego składniki

1. Załogowe Statki powietrzne bojowe i ich wposażęnię.

2. Inne załogowe statki przęZnaczone dla celów operacji militarnych, łącmie ze szliolno-treningow1rrni, oraz ich
podsystemy i części.

Ust' 2 nię obejmuje statków powietrznych lub wariantÓw takich statków powietrmych, które:
l) nie są juŻ przeznaczonę dla celów wojskowych inie są w)posażone w Sprzęt zaprojektowany lub
zmodyfikowarry dla celów wojskowych,
2) zostały dopuszczone do uzytku cywilnego przezwładze lotnictwa cywilnego.

6. Pokładowy sprzęt wysokościowy (skafandry wysokościowe i aĄprzeciążeniowe, heŁny wyposaŻone
w układy celownicze lub Środki zabezpieczające przed oślepianiem lub bronią jądrową maski tlęnowę,

...instulacje 
tlenowe) oraz systemy awaryjnego opuszczania statku powietrznego (fotele katapultowe).

wT XIII. Sprzęt i ''technologia'' dla ''produkcji'' wyrobów
''Produkcja" w rozumięniu pozycji wT XIII obejmuje: projektowanie, badanie, w1.trvarzanie, testowanię
i kontrolę.

1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzęt dla ''produkcji'' wyrobów objęĘch niniejszym
wykazem i ich specjalnie zaprojektowanych składników.

2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz specjalnie zaprojektowany
sprzęt do celów ceĘfikacji, kwalifikacji lub badania produktów objętych niniejszym wykazem.

3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawetjeŻeli sprzęt, w którym ta technologia ma być lvykorzystywana,
rrie jest objęry kontrolą'

4. Technologia specyficzna uźrywana lub wykorzystywana w projektowaniu, montaŹu składnikÓw, a tak'żę

działaniu, konserwacji i napraw pełnych instalacji produkcyjnych, nawet jeżeli ich poszczególne składniki.
nie są objęte kontrolą z wyłączeniem technologii dla celów cywilnych, takich jak technologie: rolne,
farmaceuĘczne, medyczne, weterynaryjne, środowiskowe, unieszkodliwiania odpadów c7ł przemysłu
spoŻy''vczego'

wT xlv. Wyroby nieujęte w WT I-XIII' a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne

'tz.oari"zochronna 
do ochrony przed materiałami objętymi WT I niniejszego załącmikai ich komponentami

oraz urządzenia filtrowentylacyjne do filtrowania w warunkach skażenia jądrowego, biologicanego lub
chemicznego.

Instytut Przemysłu Gumowego,,Stomil''
















