ZK-I-6611-127/05/B-025/2005

Warszawa

B-025/2005
Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, broni^ amunicjq.
oraz wyrobami i technologic o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z pozn.
zm.)
u d z i e 1a m
,,ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD
SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI^
KRS 0000065416, NIP 5840250718
z siedzib^: 80-208 Gdansk, ul. Chodowieckiego 7
Dyrektor : Pan Ryszard Lucjan PIEKART - uprawniony do kierowania dzialalnosci^
gospodarcz^ obj^t^ zakresem koncesji
Wspolnicy Spolki uprawnieni do kierowania dzialalnosciq gospodarczq obj^tq zakresem koncesji:
Pan Wojciech Piotr WILEJKIS
Pan Radoslaw Krystian KORPALSKI
Pelnomocnicy uprawnieni do kierowania dzialalnosci^ gospodarczq objftq zakresem koncesji:
Pani Malgorzata Ludwika KURKIEREWICZ
Pani Joanna Jadwiga JARKOWSKA

koncesji
na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej
w zakresie:
•

obrotu broniq i amunicj^ - okreslon^ w ust. 1-28 Zal^cznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA
- do rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 200Ir. w sprawie rodzajow broni i amunicji
oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych
wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z pozn. zm.),

•

obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym okreslonymi w pozycjach WT II
- VIII oraz XII-XIV Zalaccznika nr 2 Wykaz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym - WT- do w/w rozporz^dzenia Rady Ministrow oraz technology w tym zakresie.

Obrot broni^, amunicj^ oraz wyrobami i technology o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
wykonywanyjest bez magazynowania.
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Miejsce wykonywania dziaialnosci: 80-208 Gdansk, ul. Chodowieckiego 7
Czas waznosci koncesji:

50 lat

Data rozpocz^cia dziaialnosci:

data dorfczenia koncesji

Przedsiebiorca obowiazany jest powiadomic organ koncesyjny o podj^ciu dziatalnosci gospodarczej
w terminie 6 miesi^cy od daty wydania koncesji, pod rygorem jej cofni^cia (art. 14 ust. 4 ustawy), a
w przypadku zaprzestania wykonywania dziaialnosci obowiazany jest zawiadomic o tym, w
terminie 14 dni, organ koncesyjny, ministra wlasciwego do spraw gospodarki i wlasciwy organ
Policji (art. 14 ust. 1 pkt 8).

Zgodnie z art.
107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), decyzja nie wymaga uzasadnienia,
poniewaz w calosci uwzgl^dnia z^danie Strony.
POUCZENIE
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze Strona
niezadowolona z decyzji moze zwrocic si$ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
w terminie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kodeksu post^powania
administracyjnego).
Ewentualne zaskarzenie decyzji do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego moze nast^pic po
wyczerpaniu srodka odwolawczego wymienionego wyzej - art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o post^powaniu przed s^dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z pozn. zm.).

MINISTER
upowaznienia

Otrzymuie:
,,ELSE" Technical and Research Service Sp. z o.o.
ul. Chodowieckiego 7
80-208 Gdansk
(wraz z wyci^giem z rozporzajdzenia Rady Ministrow
obejmuj^cym zakres koncesji)
Do wiadomosci:
1. Wojewoda Pomorski
2. Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku
3. Komendant Wojewodzki Policji w Gdansku
4. Glowny Inspektor Pracy
5. Minister Obrony Narodowej
6. Minister Gospodarki i Pracy
7. Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewn^trznego
0ptat$
8: a/a
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Warszawa, dnia /!?.. lutego 2008 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
SPRAW WEWN^TRZNYCH I ADMINISTRACJI

DZiK-I - 6611-1-49/08/B-025/2005/TZ

DECYZJA2
do koncesji nr B - 025/2005
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.), w zwi^zku z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 22 czerwca 200Ir. o wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, broni^, amunicjq. oraz wyrobami i technologic o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67 poz. 679, z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku
,,ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD
SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4
KRS 0000065416, NIP 5840250718
z siedzibq: 80-208 Gdansk, Chodowieckiego 7
z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wptywu), uzupehiionego ostatecznie w dniu 12 lutego 2008 r.
postanawiam
zmienic koncesj^ z dnia 8 czerwca 2005 r. nr B-025/2005 w nast^puj^cy sposob:
w miejscu decyzji (koncesji) okreslaj^cym Zarz^d Spolki oraz wspolnikow i pelnomocnikow,
wykreslic w catosci dotychczasowy wpis i na to miejsce wpisac:
Dyrektor:

Pan Ryszard Lucjan PIEKART

Prokurent:

Pan Wojciech Piotr WILEJKIS

- uprawnieni do kierowania d/ialaliiosciij gospodarcz^ obj^ zakresem koncesji
Pelnomocnicy:

Pani Maigorzata Ludwika KURKIEREWICZ
Pani Joanna Jadwiga JARKOWSKA

- uprawnieni do kierowania cl/ialalnoscia gospodarczq objgt^ zakresem koncesji^ /
Pozostale dane obj^te koncesj^nie ulegajq. zmianie.

?

Uzasadnienie
Zgodnie z wnioskiem strony w koncesji dokonano zmiany, dotycz^cej reprezentacji
przedsi^biorcy. Zmiana ta zostala ujawniona w Rejestrze Przedsi^biorcow Krajowego Rejestru
S^dowego Nr 0000065416 z dnia 21 listopada 2007 r.
Zmiana ta nie ma wpfywu na przyznane stronie uprawnienia.
Pouczenie
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Jednakze strona niezadowolona z decyzji moze zwrocic si$ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 1 Kodeksu
post^powania administracyjnego).
Ewentualne zaskarzenie decyzji do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego moze nast^pic po
wyczerpaniu srodka odwotawczego wymienionego wyzej - art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o post^powaniu przed s^dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, z pozn.
zm.).

MINISTER

#*J
- z ^po^aznienia
p

'
.

r€,

/ $/
. 4» ^^

Xi /N
w i!\fl
^

DYREKTOR
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Otrzymuje
"ELSE" Technical and Research
Service CO. LTD Sp. z o.o.
ul. Chodowieckiego 7
80-208 Gdansk
Do wiadomosci
l.Wojewoda Pomorski
2. Komendant Wojewodzki Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku
3. Komendant Wojewodzki Policji w Gdansku
4. Glowny Inspektor Pracy
5. Minister Obrony Narodowej
6. Minister Gospodarki
7. Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewn^trznego
8. a/a

Oplat^ skaAow^ w wysotosci .^^.^fjQ.
zl.
Wplacono na konto Urz^du Dzielnicy Mokotow m. St. Wurszawa
Wydsial Budzetewo-Ksiegowy ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Wars zawa
wPekao S.A. XVI 0/Wars*awa nr 57 1240 2135 1111 0010 0317 2123
w dniu
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