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Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 516 
 
 
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 stycznia 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) zarządza 
się, co następuje: 

 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 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 rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
31 stycznia 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 rozciągnięcia 
niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 
na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie 
może zagrażać 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-pomorskiego – w dniach 6 i 8 czerwca 1999 r., 

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

4) kujawsko-pomorskiego – w dniu 7 czerwca 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 – w dniu 12 czerwca 1999 r., 

9) łódzkiego – w dniu 14 czerwca 1999 r., 

10) śląskiego – w dniach 14 i 15 czerwca 1999 r., 
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11) małopolskiego – w dniach 10-17 czerwca 1999 r. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy broni palnej krótkiej oraz 
broni maszynowej, 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 ochrony mienia w granicach 
chronionych obszarów i obiektów, 

2) podczas konwojowania przedmiotów, o których mowa w art. 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 ogłoszenia. 

 


