
Kętrzyn, dnia 18.02.2019r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z

2017 poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Klubu Strzeleckiego

Alfa ul. Żeromskiego 13 11-400 Kętrzyn o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy zlokalizowanej na

działce nr 4/5 obręb Gałwuny

                                                                         orzekam

zatwierdzić regulamin strzelnicy stanowiący załącznik do niniejszej decyzji

                                                                    Uzasadnienie:

Na wniosek Klubu Strzeleckiego Alfa ul.Żeromskiego 13 11-400 Kętrzyn wszczęto postępowanie w

sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy zlokalizowanej na działce o nr ewid. 4/5 obręb

Gałwuny. Do wniosku dołączony regulamin strzelnicy opracowany na podstawie rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie wzorcowego

regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.).

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji zatwierdzenie regulaminu

strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta,

burmistrza (prezydenta miasta).

Przedłożony regulamin spełnia wymagania, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2000 r. wobec powyższego należało orzec jak w 

sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji
Zgodnie z art. 127a. § 1. ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz
u. rok 2018 poz.2096) - „ W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna 

RGG.4223.      .2019

Otrzymują:

-   Klub Strzelecki Alfa ul.Żeromskiego 13 11-400 Kętrzyn

-   a/a
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