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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 paêdziernika 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu u˝ywania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej,
amunicji oraz r´cznych miotaczy gazu w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Paƒstwowa Stra˝ ̧ owiecka posiada broƒ pal-
nà krótkà, zwanà dalej „bronià”, oraz amunicj´, na
podstawie pozwolenia na broƒ na okaziciela.

2. Pozwolenie na broƒ na okaziciela, o którym mo-
wa w ust. 1, wydaje w∏aÊciwy organ Policji w rozumie-
niu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549, z 2001 r.
Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007) na wniosek komendanta Paƒstwowej Stra-
˝y ¸owieckiej.



Dziennik Ustaw Nr 179 — 11453 — Poz. 1497

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, okreÊla si´
rodzaj broni oraz liczb´ jej egzemplarzy. Dane te za-
mieszcza si´ w pozwoleniu na broƒ na okaziciela.

§ 2. 1. Broƒ, amunicja oraz r´czne miotacze gazu
podlegajà ewidencji w ksià˝ce ewidencji broni, amuni-
cji i r´cznych miotaczy gazu, której wzór stanowi za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wydanie i przyj´cie broni, amunicji oraz r´cz-
nych miotaczy gazu odnotowuje si´ w ksià˝ce wydania
i przyj´cia broni, amunicji i r´cznych miotaczy gazu,
której wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Poszczególne karty ksià˝ek, o których mowa
w ust. 1 i 2, powinny byç ponumerowane i przeszyte,
a ostatnia strona opiecz´towana piecz´cià Paƒstwowej
Stra˝y ¸owieckiej.

4. Ksià˝ki, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowu-
je si´ w magazynie broni.

§ 3. 1. Broƒ, amunicj´ i r´czne miotacze gazu prze-
chowuje si´ w magazynie broni stanowiàcym oddziel-
ne pomieszczenie w budynku murowanym, w miejscu
utrudniajàcym dokonanie w∏amania, w miar´ mo˝li-
woÊci na pi´trze.

2. Magazyn broni, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien byç obj´ty ca∏odobowà ochronà oraz posiadaç na-
st´pujàce wyposa˝enie:

1) podr´czny sprz´t gaÊniczy, sygnalizacj´ alarmowà
oraz apteczk´ pierwszej pomocy zawierajàcà
w szczególnoÊci krople do oczu na wypadek pora-
˝enia gazem;

2) szafy metalowe lub sejfy, zamykane na zamki ate-
stowane i przystosowane do plombowania;

3) drzwi wejÊciowe metalowe lub obite blachà stalo-
wà o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 2 mm, wyposa˝o-
ne w blokad´ przeciwwywa˝eniowà oraz zamkni´-
cia w postaci co najmniej 2 zamków atestowanych
i zasuwy drzwiowej zamykanej na k∏ódk´ atestowa-
nà i przystosowanej do plombowania;

4) okna os∏oni´te siatkà stalowà o wymiarach oczek
nie wi´kszych ni˝ 10 x 10 mm i Êrednicy drutu nie
mniejszej ni˝ 2,5 mm, zabezpieczone na sta∏e za-
mocowanà w murze kratà metalowà wykonanà
z pr´tów stalowych o Êrednicy nie mniejszej ni˝
12 mm albo p∏askowników stalowych o wymia-
rach nie mniejszych ni˝ 8 x 30 mm, przy czym od-
st´p pomi´dzy pr´tami nie powinien przekraczaç
120 mm w poziomie i w pionie, a pomi´dzy p∏asko-
wnikami — 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.

3. Dopuszcza si´ monta˝:

1) atestowanych drzwi antyw∏amaniowych — zamiast
drzwi, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

2) szyb atestowanych, odpornych na przebicie lub roz-
bicie, w szczególnoÊci kuloodpornych, w oknach
mocowanych trwale w otworach okiennych, bez
mo˝liwoÊci otwierania — zamiast siatki i kraty,
o których mowa w ust. 2 pkt 4.

4. Protokolarnej oceny spe∏nienia przez magazyn
broni wymogów, o których mowa w ust. 1—3, dokonu-

je komisja powo∏ana przez wojewod´, w której sk∏ad
wchodzi przedstawiciel komendanta wojewódzkiego
Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
magazynu broni.

§ 4. 1. Warunki przechowywania broni, amunicji
i r´cznych miotaczy gazu powinny odpowiadaç wyma-
ganiom ich producenta.

2. Broƒ i amunicj´ przechowuje si´ w zamkni´tych
i zaplombowanych szafach lub sejfach, o których mo-
wa w § 3 ust. 2 pkt 2.

3. Broƒ przechowywanà w magazynie broni wyj-
muje si´ z futera∏u, roz∏adowuje i zabezpiecza. Broƒ ta
powinna byç kompletna, czysta i zakonserwowana,
a tak˝e mieç zwolniony kurek i od∏àczony magazynek.

4. Amunicj´ przechowywanà w magazynie broni
umieszcza si´ w opakowaniach lub pojemnikach,
w sposób uniemo˝liwiajàcy uderzenie w sp∏onk´ na-
boju.

§ 5. 1. Prawo wst´pu do magazynu broni majà:

1) osoba prowadzàca magazyn broni, zwana dalej
„magazynierem”;

2) w obecnoÊci magazyniera — przedstawiciel woje-
wody b´dàcego zwierzchnikiem Paƒstwowej Stra-
˝y ¸owieckiej, przedstawiciel komendanta woje-
wódzkiego Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia magazynu broni oraz komendant
Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej.

2. W czasie nieobecnoÊci magazyniera sygnalizacja
alarmowa powinna byç w∏àczona, a drzwi do magazy-
nu broni powinny byç zamkni´te i zaplombowane.

§ 6. 1. Stra˝nik Paƒstwowej Stra˝y ̧ owieckiej po za-
koƒczeniu pracy zdaje do magazynu broni wydanà
broƒ, amunicj´ i r´czne miotacze gazu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
pisemnà zgodà komendanta Paƒstwowej Stra˝y ¸o-
wieckiej, broƒ, amunicja i r´czne miotacze gazu wyda-
ne stra˝nikowi Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej mogà
byç przechowywane w mieszkaniu tego stra˝nika, przy
zachowaniu wymagaƒ okreÊlonych w ustawie z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Przepis art. 27 ust. 1
tej ustawy stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
23 czerwca 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad po-
siadania, ewidencjonowania i przechowywania broni
palnej, amunicji oraz r´cznych miotaczy gazu w siedzi-
bach Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 73, poz. 461).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).
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