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UMOWA UŻYCZENIA BRONI PALNEJ

zawarta w                                           , dnia                           r.,  o godz.                            , pomiędzy:

                                                                                             ,       PESEL:                                                         , 
zam. ul.                                                                                                                                 ,
zwanym dalej użyczającym,

a

                                                                                             , PESEL:                                                             , 
zam. ul.                                                                                                                                                                  ,
zwanym dalej biorącym.

§ 1
Przedmiotem użyczenia jest broń palna –                                                                     
o numerze fabrycznym                                              , zwana dalej bronią.

§ 2
1. Użyczający oświadcza, że jest posiadaczem pozwolenia na broń palną do celów                                                                                 
                                              wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji/Komendanta 
Oddziału ŻW (niewłaściwe skreślić) w                                                                                   (decyzja 
nr                                                   ). Nr legitymacji posiadacza broni:                                                  .
2. Biorący oświadcza, że jest posiadaczem pozwolenia na broń palną do celów                                                                                 
                                              wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji/Komendanta 
Oddziału ŻW (niewłaściwe skreślić) w                                                                                   (decyzja 
nr                                                   ). Nr legitymacji posiadacza broni:                                                  .

§ 3
1. Użyczający oddaje biorącemu broń do nieodpłatnego używania na czas oznaczony 
do dnia                                             r.
2. Biorący zwróci użyczającemu broń w ww. terminie w miejscu zamieszkania użycza-
jącego, chyba że strony uzgodnią inne miejsce zwrotu.

§ 4
1. Umowa została zawarta na podstawie art. 28 ustawy o broni i amunicji oraz art. 710 
i następne kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy powszech-
nie obowiązującego prawa.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.
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