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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 1 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybucho
wych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1997r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie 
wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni (Dz. 
U. Nr 47, poz. 472) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1.1. Wprowadza się zakaz noszenia broni w ro

zumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycz
nia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach 
wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. 
Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740), 
zwanej dalej" ustawą", oraz rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 
października 1990 r. w sprawie rozciągnię
cia niektórych przepisów ustawy o broni, 
amunicji i materiałach wybuchowych na 
poszczególne rodzaje broni białej oraz 
przedmioty, których uźywanie może zagra
żać bezpieczeństwu publicznemu (Dz. U. 
Nr 76, poz. 451 i z 1993 r. Nr 119, poz. 533), 
na obszarze województw: 
1) pomorskiego - w dniach 5 i 6 czerwca 

1999 r., 
2) warmińsko-mazurskiego - w dniach 6 

i 8 czerwca 1999 r., 
3) wielkopolskiego -w dniach 6-8 czerw

ca 1999 r., 
4) kujawsko-pomorskiego-w dniu 7 czerw

ca 1999 r., 

5) podlaskiego - w dniach 8-10 czerwca 
1999 r., 

6) mazowieckiego - w dniach 10-14 
czerwca 1999 r., 

7) świętokrzyskiego - w dniu 12 czerwca 
1999 r., 

8) lubelskiego-wdniu 12 czerwca 1999 r., 
9) łódzkiego - w dniu 14 czerwca 1999 r., 

10) śląskiego - w dniach 14 i 15 czerwca 
1999 r., 

11) małopolskiego -w dniach 14-17 czerw
ca 1999 r. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 
broni palnej krótkiej oraz broni maszyno
wej, wydanej na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy, oraz broni palnej krótkiej, wydanej 
na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, używanej 
przez pracowników ochrony: 

1) wykonujących zadania w zakresie ochro
ny mienia w granicach chronionych ob
szarów i obiektów, 

2) podczas konwojowania przedmiotów, 
o których mowa wart. 37 pkt 2 ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 
i z 1999 r. Nr 11, poz. 95)."; 

2) w § 2 po wyrazach "o którym mowa w § 1" dodaje 
się wyrazy "ust. 1". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 26 maja 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości'. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lute
go 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, 
poz. 739 i z 1 ~98 r. Nr 117, poz. 757) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicz
nych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobie
rania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 

17, poz. 83 i z 1997 r. Nr 157, poz. 1038) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 4a dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do 
pełnienia służby poza granicami kraju.", 

2) w załączniku do rozporządzenia: 

a) pozycje 8-12, 14 i 16-18 otrzymują brzmienie: 




