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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 4 kwietnia 2000 r.
w sprawie wymagaƒ w zakresie ochrony Êrodowiska dotyczàcych budowy i u˝ytkowania strzelnic.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie ustala wymagania w zakresie
ochrony Êrodowiska, jakie powinny byç spe∏nione przy
budowie i u˝ytkowaniu strzelnic, z wy∏àczeniem strzelnic Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej oraz S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Poziom ha∏asu przenikajàcego do Êrodowiska
podczas u˝ytkowania strzelnicy nie mo˝e powodowaç
przekraczania dopuszczalnych poziomów ha∏asu
w Êrodowisku, okreÊlonych przepisami o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska.
§ 4. Na strzelnicy wyznacza si´ i odpowiednio wyposa˝a miejsca gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami o odpadach.
§ 5. 1. Na strzelnicy, nie b´dàcej budynkiem lub nie
znajdujàcej si´ w budynku, na której wykorzystywana
jest amunicja zawierajàca pociski o∏owiane, nale˝y:

§ 2. 1. Strzelnicy nie lokalizuje si´ na obszarach:
1) parków narodowych,

1) wierzchnià warstw´ ziemi okresowo oczyszczaç
z pocisków w nast´pujàcy sposób:

2) rezerwatów.

a) nie rzadziej ni˝ co 3 lata na strzelnicach, na których g∏´bokoÊç zwierciad∏a wód gruntowych
wynosi mniej ni˝ 2 m,

2. Strzelnicy, nie b´dàcej budynkiem lub nie znajdujàcej si´ w budynku, na której b´dzie wykorzystywana broƒ palna, nie lokalizuje si´ na obszarach, na których g∏´bokoÊç zwierciad∏a wód gruntowych wynosi
mniej ni˝ 1 m oraz przeznaczonych:

b) nie rzadziej ni˝ co 5 lat na strzelnicach, na których g∏´bokoÊç zwierciad∏a wód gruntowych
wynosi wi´cej ni˝ 2 m, ale mniej ni˝ 3 m,

1) pod zabudow´ mieszkaniowà,

c) nie rzadziej ni˝ co 7 lat na strzelnicach, na których
g∏´bokoÊç zwierciad∏a wód gruntowych wynosi
wi´cej ni˝ 3 m,

2) pod szpitale i domy pomocy spo∏ecznej,
3) pod budynki zwiàzane ze sta∏ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m∏odzie˝y,
4) na cele uzdrowiskowe,

2) w rejonach upadku pocisków nale˝y utrzymywaç
odczyn gleby zbli˝ony do neutralnego, o wartoÊciach pH zawartych w przedziale od 6,5 do 8,5.

5) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Strzelnicy, nie b´dàcej budynkiem lub nie znajdujàcej si´ w budynku, na której b´dzie wykorzystywana broƒ pneumatyczna, nie lokalizuje si´ na obszarach,
na których g∏´bokoÊç zwierciad∏a wód gruntowych wynosi mniej ni˝ 1 m.

2. Strzelnice, o których mowa w ust. 1, uwa˝a si´ za
oczyszczone z pocisków o∏owianych, je˝eli zostanie
usuni´te 80% o∏owiu wprowadzonego do gleby w wyniku wykonywanych strzelaƒ.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 3. 1. Strzelnice sà lokalizowane w sposób zapewniajàcy ochron´ Êrodowiska przed ha∏asem.

Minister Ârodowiska: A. Tokarczuk

342
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 marca 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia i zmiany urz´dowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowoÊci w województwach: dolnoÊlàskim, lubelskim, ma∏opolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, Êlàskim, Êwi´tokrzyskim, warmiƒsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie
∏ódzkim.
Na podstawie art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowoÊci i obiektów fizjograficznych

oraz o numeracji nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 94, poz. 850,
z 1948 r. Nr 36, poz. 251, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urz´dowych nazw oraz rodzaju
niektórych miejscowoÊci w województwach: dolnoÊlàskim, lubelskim, ma∏opolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, Êlàskim, Êwi´tokrzyskim, warmiƒsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie ∏ódzkim (Dz. U. Nr 112,
poz. 1321) w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) pod lp. 1 w rubryce 5 wyraz „ZawieÊcice” zast´puje si´ wyrazem „ZawiÊcice”;
2) pod lp. 15:
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a) w rubryce 3 wyraz „Nogawczyce” zast´puje si´
wyrazem „Nogowczyce”,
b) w rubryce 4 wyraz „nogawczycki” zast´puje si´
wyrazem „nogowczycki”;
3) pod lp. 33 w rubryce 4 wyraz „lisiecki” zast´puje si´
wyrazem „lisecki”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 kwietnia 2000 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez:
1) podmioty posiadajàce broƒ i amunicj´ na podstawie pozwolenia na broƒ na okaziciela, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3—6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej„ustawà”,
2) osoby posiadajàce broƒ i amunicj´ na podstawie
pozwolenia na broƒ, o którym mowa w art. 10
ust. 3 ustawy.
§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, sà
obowiàzane przechowywaç broƒ i amunicj´ w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu,
zwanym dalej „magazynem broni”.
2. W magazynie broni przechowuje si´ równie˝
broƒ i amunicj´ u˝ywanà podczas zawodów, zgrupowaƒ, szkoleƒ oraz podczas realizacji filmów i innych
przedsi´wzi´ç artystycznych.
3. W przypadku braku mo˝liwoÊci zdeponowania
broni i amunicji w magazynie broni, musi ona znajdowaç si´ pod zamkni´ciem i byç pod sta∏ym, bezpoÊrednim nadzorem.
4. Klucze do magazynu broni przechowujà kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt
3—6 ustawy, lub upowa˝niona przez nich pisemnie
osoba, zwana dalej „magazynierem”.
5. Magazynier jest obowiàzany posiadaç legitymacj´ osoby dopuszczonej do posiadania broni.

§ 3. 1. Magazyn broni powinien spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiadaç podr´czny sprz´t gaÊniczy,
2) posiadaç specjalne zabezpieczenia, w tym:
a) drzwi obite blachà stalowà o gruboÊci co najmniej 2 mm, posiadajàce blokad´ przeciwwywa˝eniowà oraz zamkni´cie na co najmniej 2 zamki atestowane i zasuw´ drzwiowà zamykanà na
k∏ódk´ atestowanà; dopuszcza si´ zamiennie
monta˝ drzwi metalowych antyw∏amaniowych,
atestowanych,
b) okna os∏oni´te siatkà stalowà o wymiarach oczek
10 x 10 mm, wykonanà z drutu o Êrednicy nie
mniejszej ni˝ 2,5 mm, oraz na sta∏e zamocowanymi w murze kratami wykonanymi z pr´tów stalowych o Êrednicy nie mniejszej ni˝ 12 mm lub p∏askowników stalowych o przekroju poprzecznym
nie mniejszym ni˝ 8 mm x 30 mm; odst´p mi´dzy
pr´tami w kracie nie powinien przekraczaç wymiarów 120 mm x 120 mm, a p∏askowników —
80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza si´ zamiennie monta˝ atestowanych szyb
specjalnych, w szczególnoÊci kuloodpornych,
w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie
i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach
okiennych, bez mo˝liwoÊci otwierania,
c) wyposa˝enie w urzàdzenia i systemy alarmowe,
3) byç obj´ty ca∏odobowà ochronà.
2. Drzwi do magazynu broni na czas nieobecnoÊci
magazyniera zamyka si´ i plombuje.
§ 4. 1. Broƒ palnà i amunicj´ w magazynie broni
przechowuje si´ w szafach stalowych lub sejfach posiadajàcych zamki atestowane.

