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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114,
poz. 740, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych for-
macji ochronnych i warunków przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 113,
poz. 730) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) broƒ palnà d∏ugà — karabinki, pistolety maszy-
nowe i strzelby g∏adkolufowe powtarzalne,”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Specjalistyczna uzbrojona formacja ochron-
na mo˝e byç uzbrojona w broƒ palnà d∏ugà:

1) do ochrony obiektów i magazynów wojsko-
wych, w których przechowuje si´ broƒ,

amunicj´, materia∏y wybuchowe, uzbroje-
nie, urzàdzenia i sprz´t wojskowy,

2) do ochrony konwojowanych wartoÊci pie-
ni´˝nych i innych przedmiotów wartoÊcio-
wych lub niebezpiecznych — z wyjàtkiem
karabinków.”;

3) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Za normatyw amunicji na jeden pistolet, pisto-
let maszynowy oraz karabinek przyjmuje si´
iloÊç amunicji do pe∏nego za∏adowania czte-
rech magazynków.

3. Za normatyw amunicji na jeden rewolwer lub
jednà strzelb´ g∏adkolufowà powtarzalnà przyj-
muje si´ po 24 sztuki amunicji.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r.
Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz
z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676.


