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B 075/2007
Na podstawie art. 6 ust. i i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.)
udzielam
AUTOCOMP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nr KRS 0000275262, NIP 9552189980
z siedzibą: 70-651 Szczecin, ul. Wh”dyslawa IV nr 1
Prezes Zarządu:
Pan Krzysztof Hladyszewski

-

uprawniony do kierowania dzialalnością
gospodarczą objętą zakresem koncesji

Prokurent:
Pan Roman Haberek uprawniony do kierowania dzialalnością gospodarczą
objętą zakresem koncesji
-

koncesji
na wykonywanie dzialalności gospodarczej
w zakresie:
. wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
określonych w pozycjach: WT II, WT IV ust. 6, WT VI ust. 1 1 4, WT VII,
WT VIII i WT XI ust. 3 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym- WT do „rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz
wykazu wyrobów i technólogii o przeznaczeniu wojskowym lub po1ic.y~n”yi~ na
których wytw&rzanie łub ~6brót jest wymagana kot~cesja ( Dz. U. Nr.14~5, p~az.
1625, ź późn zm.);
-

001710

*

.

obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
określonymi w pozycjach: WT II, WT IV ust. 6, WT VI ust. 1 i 4, WT VII,
WT VIII, WT XI ust. 3 oraz WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym- WT
do w w
rozporządzenia.
-

Miejsce wykonywania działalności

70-651 Szczecin, ul. Wladyslawa IV nr 1

Czas ważności koncesji

50 lat

Data rozpoczęcia działalności

data doręczenia koncesji

Przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić organ koncesyjny o podjęciu
dzialalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od daty wydania koncesji, pod
rygorem jej cofnięcia (art. 14 ust. 4 ustawy), a w przypadku zaprzestania
wykonywania dzialalności obowiązany jest zabezpieczyć obiekty produkcyjne,
zbyć zgromadzone towary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawiadomić
o tym, w terminie 14 dni, organ koncesyjny, ministra właściwego do spraw
gospodarki i wlaściwy organ Policji (art. 14 ust. 1 pkt 8).
Zgodnie z art. 107 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), decyzja nie wymaga
uzasadnienia, ponieważ w całości uwzględnia żądanie strony.
-

POUCZENIE
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakże
strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji (art. 127 ~ ~ i art. 129 5 2
Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może
nastąpić po wyczerpaniu środka odwoławczego wymienionego wyżej art. 52 ~ 1 i 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
-
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MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
DZiK-I-661 t-”787-11171B-07512007/I

DEC YZJA
do koncesji nr B-075/2007
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 7 ust I ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz., 290)
po rozpatrzeniu
wniosku

AUTOCOMP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000275262, NIP 9552189980
z siedzibą: 71-627 Szczecin, ni. 1 Maja 36
z dnia 25 września 2017 r.

uchylam
Decyzję 2 z dnia 12 września 2011 r. DZiK-I-661 1-447-1/1 1/B-075/2007/TZ, Decyzję 3 z dnia 26 lipca
2013 r. DZiK-I-661 I-347-2/13/B-075/20071MF, Decyzję 4 z dnia 30 września 2013 r. DZiK-I-661 I-3473 13 B-075/2007/MF, Decyzję 5 z dnia 29 marca 2016 r. DZiK-I-661 1-154-6/I5/B-075/2007/MF, Decyzję 6
z dnia 28 września 2016 r. DZiK-I-661 1-232-2 16/B-075/2007/MF oraz Decyzję? z dnia 27 marca 2017 r.

DZiK-I-661 1-5-4/17/B-075/2007/MF
wydane do koncesji nr B-075/2007 udzielonej AUTOCOMP
MANAGEMENT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
-

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 25 września 2017 r., Spółka wystąpiła o uchylenie dotychczas wydanych decyzji
zmieniających koncesję nr B-075/2007 i wydanie w to miejsce decyzji, określającej aktualny stan faktyczny i
prawny przedsiębiorcy.
Od dnia wydania koncesji nastąpiły zmiany w części dotyczącej firmy Spółki, danych adresowych
siedziby i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, reprezentacji Spółki oraz zakresu działalności
gospodarczej objętej koncesją.
Mając na uwadze powyższe organ koncesyjny uznał, że zaistniały przesłanki uzasadniające uchylenie
dotychczas wydanych decyzji do koncesji nr B-075/2007 i wydanie w to miejsce decyzji zmieniającej
pierwotną koncesję, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, co nastąpi w formie odrębnej
decyzji.
.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może jednak
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 129 ~ 2w zw. z art. 127 * 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Jednocześnie informuję, iż w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy strona może zrzec się prawa do jego wniesienia, składając do organu, który wydał decyzję stosowne
oświadczenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o którym mowa wyżej przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ~ I i ~ 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni
od dniajej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję (art. 53 *
I oraz art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wpis od skargi wynosi 500
złotych. Jednakże strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
-
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Otrzymuje:
AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. I Maja 36
7 l-627 Szczecin
Do wiadomości:
I. Wojewoda Zachodniopomorski
2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
3. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
4 Główny Inspektor Pracy
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6. Minister Rozwoju i Finansów
7. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DZiK-I-661 I-787-l 17 B-075/2007/MK/II

DECYZJA 2
do koncesji nr B-075/2007
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 7 ust. I ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 290)
po rozpatrzeniu
wniosku
AUTOCOMP MANAGEMENT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000275262, NIP 9552189980
z siedzibą: 71-627 Szczecin, uI. 1 Maja 36
z dnia 25 września 2017 r., uzupełnionego w dniu 13 października 2017 r.
postanawiam
zmienić decyzję (koncesję) z dnia 23 października 2007 r. nr B-075/2007 w następujący sposób:
po wyrazie „udzielam” w miejscu decyzji (koncesji) określającym firmę przedsiębiorcy, numer w rejestrze
przedsiębiorców KRS, numer identyfikacji podatkowej NIP, jego siedzibę i adres, reprezentację,
rozstrzygnięcie oraz miejsce wykonywania działalności objętej koncesją, wykreślić w całości dotychczasowy
wpis i na to miejsce wpisać:

AUTOCOMP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000275262, NIP 9552189980
z siedzibą: 71-627 Szczecin, ul. 1 Maja 36

Prezes Zarządu:

Pan Krzysztof HŁADYSZEWSKI uprawniony do kierowania
dzialalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji

Prokurenci:

Pan Roman I{ABEREK uprawniony do kierowania dzialalnością
gospodarczą objętą zakresem koncesji

—

—

Pan Dariusz Jan BEDNARCZYK uprawniony do kierowania
dzialalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji
—

koncesji
na wykonywanie dzialalności gospodarczej
w zakresie:
obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 28 Załącznika Nr I Rodzaje broni i amunicji
BA do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz
wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót
jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
.
wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach:
WT II WT VIH, WT XI WT XIII ust. 1 2 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym WT do w w rozporządzenia Rady Ministrów,
.
obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II
WT VIII, WT XI WT XH i WT XIV ust. 1 oraz obrotu technologią w tym zakresie określoną w pozycji
WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym WT
do w w rozporządzenia Rady Ministrów.
-

-

-

—

—

—

-

-

—

—

-

-

Miejsce wykonywania dzialalności:

71-627 Szczecin, ul. 1 Maja 36

Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy określam podstawowe obowiązki przedsiębiorcy
w przypadku zaprzestania wykonywania dzialalności gospodarczej objętej koncesją:
1) zabezpieczyć obiekty produkcyjne, broń, amunicję, wyroby i dokumentację technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz dokumentację związaną z ewidencją wytwarzania i obrotu bronią, amunicją,
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)
a) niezwłocznie zbyć zgromadzoną broń, amunicję, wyroby i dokumentację technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego koncesję w tym samym zakresie,
lub
b) złożyć broń, amunicję, wyroby i dokumentację technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
do depozytu przedsiębiorcy posiadającego stosowną koncesję;
3) złożenie broni, amunicji, wyrobów i dokumentacji technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie określonym w pkt 2 a);
4) zawiadomić niezwłocznie organ koncesyjny i właściwy organ Policji o zaprzestaniu działalności
gospodarczej i sposobie zabezpieczenia obiektów produkcyjnych, broni, amunicji, wyrobów i dokumentacji
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz dokumentów związanych z ewidencją, o której
mowa w pkt 1.
Pozostałe dane objęte koncesją nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE
Zgodnie z wnioskiem z dnia 25 września 2017 r., Po uchyleniu dotychczas wydanych decyzji
zmieniających koncesję nr B-075/2007 z dnia 23 października 2007 r., niniejsza decyzja uwzględnia aktualny
stan faktyczny i prawny przedsiębiorcy oraz wykonywanej działalności gospodarczej powstały Po udzieleniu
koncesji, w szczególności: siedzibę i adres Spółki, reprezentację oraz zakres koncesji.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może jednak
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 129 ~ 2w zw. z art. 127 ~ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Jednocześnie informuję, iż w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy strona może zrzec się prawa do jego wniesienia, składając do organu, który wydał decyzję stosowne
oświadczenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o którym mowa wyżej przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a * I i ~ 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrocenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni
od dniajej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję (art. 53 *
I oraz art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wpis od skargi wynosi 500
złotych. Jednakże strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
-
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Otrzymuje:
AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. I Maja 36
71-627 Szczecin
Do wiadomości:
1. Wojewoda Zachodniopomorski
2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
3. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
4 Główny Inspektor Pracy
5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
6. Minister Rozwoju i Finansów
7. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
8.ala.
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MIN ISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
DZiK-I-661 I-177-2 19 B-075 2007 AW
DECYZJA 3
do koncesji nr B-075/2007
Na podstawie art. ISS ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. ) w związku z art. 7 ust. I ustawy z dnia
22 czerwca 200! r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materialami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lut, policyjnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2037 z późn. zm.) oraz w związku z art. 157 ustawy z dnia
13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz. (J. z 2019 r., poz. 1214 z późn. zm.),
Po rozpatrzeniu
wniosku
AUTOCOMP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibę: 71-627 Szczecin, ul. 1 Maja 36
KRS 0000275263, NIP 9552189980
i

dnia 3 I maja 2019 r., uzupełnionego w dniu 28 czerwca 2019 r.
postanawiam

zmienić decyzję (koncesję) z dnia 23 października 2007 r. nr B-075 2007 (zmienioną następnie Decyzją 2
7 dnia 20 października 2017 r. DZiK-l-661 1-787-1 17 B-075 2007 MK II), w następujący sposób:
w miejscu decyzji (koncesji) określającym zakres wykonywanej dzialalnosci gospodarczej wykreślić
w calosci dotychczasowy wpis po wyrazach „w zakresie” i na to miejsce wpisać:
.

wytwarzania rodzajów broni określonych w ust 7 i 8 Załącznika Nr I Rodzaje broni i amunicji
BA do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 200! r. w sprawie rodzajów broni i amunicji
oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145. poz. 1625, z późn. zm.),
wytwarzania rodzajów amunicji określonych w ust 26 pkt 3 oraz ust. 27 i 28 Załącznika Nr I
Rodzaje broni i amunicji BA do ww. rozporządzenia,
obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust 1 28 Załącznika Nr I Rodzaje broni
i amunicji BA do ww. rozporządzenia,
wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach:
WT II WT VIII, WT XI WT XII, WT XIII ust Ii 2 oraz WT XIV ust. 1,3 i 7 Załącznika Nr
2 Wykaz w~ robów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym WT do ww.
rozporządzenia Rady Ministrów.
obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II
WT VIII, WT XI WT XII i WT XIV ust 1, 3 i 7 oraz obrotu technologią w tym zakresie
określoną w pozycji WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobow i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym WT do ww. rozporządzenia Rady Ministrów.
-

-

.

-

.

-

-

-

.

—

-

.

—

-

-

Po7ostale dane objęte koncesją nie ulegają zmianie.

-

Zgodnie z art. 107 * 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. Ii. z 201$ r. poz. 2096, z późn. zm.) decy7ja nie wymaga uzasadnienia, ponieważ w calości uwzględnia
żądanie strony.
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej nie siuży odwołanie. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może jednak
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 129 ~ 2w zw. z art. 127 * 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Jednocześnie informuję, iż w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy strona może zrzec się prawa do jego wniesienia, składając do organu, który wydał decyzję stoso”ne
oswiadczenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o którym mowa wyżej przez ostatnią ze %troil
postępowania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ~ I i ~ 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spraw”.
może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni
od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który „vydał zaskarżaną decyzję (art. 53 ~ I
oraz art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wpis od skargi wynosi 500.00
zlotych. Jednakże strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
-

MINI
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z upoważnienia:

Otrzymuje:
ALJTOCOMP MANAGEMENT Sp. zo. o.
ul. I Maja 36
7 I-627 Szczecin
Do wiadomości:
I. Wojewoda Zachodniopornorski
2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie
3. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
4. Główny Inspektor Pracy
5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
6. Minister Przedsiębiorczości i Technologii
7. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
8. a/a.
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MIN ISflR
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
DZIK-1-661 1-177-2/191B-075/2007/Aw

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 * ] ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
postanawiam

-

Kodeks postępowania administracyjnego

z urzędu sprostować w decyzji 3 z dnia 23 września 2019 r. DZiK-I-661 I-177-2/19/B-075/2007/AW,
zmieniającej koncesję z dnia 23 października 2007 r., Nr B-075/2007 z późn. zm., udzieloną AUTOCOMP
MANAGEMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, następującą oczywistą omyikę:
—

miejscu decyzji określającym przedsiębiorcę po danych adresowych. Po wyrazie „KRS”, wykreślić:
„0000275263”, i na to miejsce wpisać „0000275262”;
w

UZASADNIENIE
W Decyzji 3 z dnia 23 września 2019 r. DZiK-I-6611 177-2/I 9/B-075/2007/AW zmieniającej koncesję
nr B-075/2007 z dnia 23 października 2007 r. popełniono oczywistą omyikę. polegającą na błędnym wpisaniu
numeru KRS, tzn. zamiast „0000275262” wpisano „0000275263”.
Oczywistość poniylki potwierdzają dokumenty znajdujące się w aktach koncesyjnych.
-

POUCZENIE
Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 113 * 3,
art. 141 * 2 oraz art. 144w związku z art. 127 ~ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Jednocześnie informuję, iż w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
strona może zrzec się prawa do jego wniesienia, składając do organu, który wydał postanowienie stosowne
oświadczenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o którym mowa wyżej przez ostatnią ze stron
postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (alt. 127a ~ I i ~ 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrocenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może
wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję (art. 53 * I oraz
art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wpis od skargi wynosi 100.00 zlotych.
Jednakże strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
-

z upoważnienia:
Otrzymuje:
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MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DZiK-I-661 1-1-1/21/B-075/20071MB

DECYZJA 4
do koncesji nr B-075/2007
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. I ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. z2020 r. poz. 1545)
po rozpatrzeniu
wniosku
AUTOCOMP MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000275262, NIP 9552189980
z siedzibą: 71-627 Szczecin, ul. 1 Maja 36

z dnia 16 grudnia 2020 r. (uzupełnionego w dniu 13 stycznia 2021 r.)
post an a w ia m

zmienić decyzję (koncesję) z dnia 23 października 2007 r. nr B-075/2007 (zmienioną następnie Decyzją 2
z dnia 20 października 2017 r. DZiK-I-661 1-787-l/17/B-075/2007/MKIII oraz Decyzją 3 z dnia 23 września
2019 r. DZiK-1-661 1-177-2/19/B-075/2007/AW) w następujący sposób:

w miejscu decyzji (koncesji) określającym Zarząd i Prokurentów wykreślić w całości dotychczasowy
wpis i w to miejsce wpisać:
Prezes Zarządu:
Pan Krzysztof HŁADYSZEWSKI
uprawniony do kierowania dzialalnościę gospodarczą objętą zakresem koncesji
—

Prokurenci:
Pan Roman HABEREK
uprawniony do kierowania dzialalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji
—

„

—

Pan Dariusz Jan BEDNARCZYK
uprawniony do kierowania dzialalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji
Pani Agnieszka PAWLAK

Pozostałe dane objęte koncesją nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 107 * 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), decyzja nie wymaga uzasadnienia, ponieważ w całości uwzględnia
Żądanie strony.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może jednak
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 129 ~ 2 w zw. z art. 127 ~ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Jednocześnie informuję, iż w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy strona może zrzec się prawa do jego wniesienia, składając do organu, który wydał decyzję stosowne
oświadczenie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o którym mowa wyżej przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. I 27a * I i ~ 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał
zaskarżaną decyzję (art. 53 * I oraz art. 54 ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi). Wpis od skargi wynosi 500 złotych. Jednakże strona ma możliwość ubiegania się
o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

MINISTER
DYREKTOR
Zawo

Robert

Otrzymuje:
AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.

ul. I Maja 36
71-627 Szczecin
Do wiadomości:

I. Wojewoda Zachodniopomorski,

2. Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Szczecinie,
.3. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie,
4. Główny Inspektor Pracy,
5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
6. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,
7. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
8. a/a.
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