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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549
i z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie
wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18,
poz. 234 i Nr 51, poz. 618), w za∏àczniku „Wzorcowy re-
gulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic”
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w rozdziale 1:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzi ksià˝k´ rejestru pobytu na strzelni-
cy, w której zamieszcza si´ nast´pujàce da-
ne:

a) imi´ i nazwisko korzystajàcego ze strzelni-
cy,

b) numer pozwolenia na broƒ oraz nazw´ or-
ganu, który je wyda∏, albo adres korzysta-
jàcego ze strzelnicy, jeÊli nie posiada on
pozwolenia na broƒ,

c) oÊwiadczenie korzystajàcego ze strzelnicy
o zapoznaniu si´ z regulaminem strzelnicy
i przepisami bezpieczeƒstwa, potwierdzo-
ne w∏asnor´cznym podpisem.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) decyzj´ o dopuszczeniu strzelnicy do u˝ytko-

wania,”;

2) w rozdziale 2:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem

strzeleckim nosi si´ broƒ roz∏adowanà
z otwartymi komorami nabojowymi, bez pa-
sów i pokrowców. W przypadku pistoletów
i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie
w kaburach. Dopuszcza si´ inny sposób no-
szenia broni, jeÊli tak stanowi regulamin za-
wodów.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Po zakoƒczeniu strzelania broƒ roz∏adowuje

si´ i przedstawia do kontroli prowadzàcemu
strzelanie oraz opuszcza si´ stanowisko
strzeleckie z bronià z otwartà komorà nabo-
jowà.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy

odbywa si´ wy∏àcznie na wyznaczonych sta-

nowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych
przedmiotów b´dàcych celem na strzelni-
cy.”;

3) w rozdziale 3:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osob´ naruszajàcà regulamin mo˝na usunàç
ze strzelnicy.”,

b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Dzieci mogà przebywaç na strzelnicy wy∏àcz-

nie pod bezpoÊrednim nadzorem rodziców
lub opiekunów.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


