
Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma-
teria∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady wydawania oraz cofania pozwo-
leƒ na nabywanie, przechowywanie lub
u˝ywanie materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,

2) zasady u˝ywania materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywil-
nego,

3) zasady przemieszczania materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego i jego kontroli, z wy∏àcze-
niem wyrobów pirotechnicznych,

4) zasadnicze wymagania dla wprowadza-
nych do obrotu materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywil-
nego zaliczonych do klasy 1 materia∏ów
niebezpiecznych, z wy∏àczeniem amu-
nicji i wyrobów pirotechnicznych,

5) procedury oceny zgodnoÊci oraz spo-
sób oznaczania materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywil-
nego, o których mowa w pkt 4,

6) zasady nadawania numeru identyfika-
cyjnego materia∏om wybuchowym prze-
znaczonym do u˝ytku cywilnego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
prowadzenia rejestru materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

2) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do materia-
∏ów wybuchowych nabywanych, przechowy-

wanych, przemieszczanych i u˝ywanych przez
Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agen-
cj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´
Wywiadu, Biuro Ochrony Rzàdu, Policj´, S∏u˝-
b´ Wi´ziennà, Stra˝ Granicznà oraz przez ar-
mie obcych paƒstw przebywajàce na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) art. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) amunicji — nale˝y przez to rozumieç
jednà z odmian wyrobów wype∏nionych
materia∏em wybuchowym przeznaczo-
nà do miotania na odleg∏oÊç przy u˝yciu
broni palnej, 

2) bezpieczeƒstwie — nale˝y przez to rozu-
mieç zapobieganie wypadkom, a je˝eli
majà one miejsce ograniczanie ich skut-
ków, 

3) grupach zgodnoÊci — nale˝y przez to
rozumieç oznaczone literowo grupy
zgodnoÊci materia∏ów i przedmiotów
wybuchowych okreÊlone w za∏àczni-
ku A, 

4) jednostkach naukowych — nale˝y przez
to rozumieç jednostki, o których mowa
w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389
oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335), 

5) jednostce notyfikowanej — nale˝y przez
to rozumieç autoryzowanà jednostk´ cer-
tyfikujàcà i kontrolujàcà notyfikowanà na
zasadach i w trybie okreÊlonych w usta-
wie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087),

6) klasach materia∏ów niebezpiecznych —
nale˝y przez to rozumieç grupy materia-
∏ów i przedmiotów niebezpiecznych wy-
dzielone na podstawie dominujàcego
zagro˝enia, okreÊlone w za∏àczniku A, 

7) kodzie klasyfikacyjnym — nale˝y przez
to rozumieç symbol cyfrowo-literowy
sk∏adajàcy si´ z podklasy i litery grupy
zgodnoÊci materia∏u i przedmiotu wy-
buchowego, 

8) materia∏ach pirotechnicznych — nale˝y
przez to rozumieç jednà z odmian mate-
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z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r.

o zmianie ustawy o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego oraz ustawy 
o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi,

bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1)

————————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie harmonizacji przepisów dotyczàcych wprowa-
dzania do obrotu i kontroli materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121
z 15.05.1993). 
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.



ria∏ów wybuchowych b´dàcà materia-
∏em lub mieszaninà materia∏ów przewi-
dzianych do wytwarzania efektów ciepl-
nych, Êwietlnych, dêwi´kowych, gazu,
dymu lub kombinacji tych efektów
w wyniku bezdetonacyjnej, samopod-
trzymujàcej si´ reakcji chemicznej,
a tak˝e wyroby wype∏nione materia∏em
pirotechnicznym, 

9) materia∏ach wybuchowych — nale˝y
przez to rozumieç substancje chemiczne
sta∏e lub ciek∏e albo mieszaniny sub-
stancji zdolne do reakcji chemicznej
z wytwarzaniem gazu o takiej tempera-
turze i ciÊnieniu i z takà szybkoÊcià, ˝e
mogà powodowaç zniszczenia w ota-
czajàcym Êrodowisku, a tak˝e wyroby
wype∏nione materia∏em wybuchowym, 

10) normach zharmonizowanych — nale˝y
przez to rozumieç normy, o których mo-
wa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci,

11) osobie zagranicznej — nale˝y przez to
rozumieç osob´ zagranicznà, o której
mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),

12) podklasach materia∏ów i przedmiotów
niebezpiecznych — nale˝y przez to rozu-
mieç wydzielone w klasie 1 materia∏ów
niebezpiecznych podklasy materia∏ów
i przedmiotów wybuchowych o podob-
nym zachowaniu si´ przy spalaniu, de-
flagracji lub detonacji, okreÊlone w za-
∏àczniku A,

13) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozu-
mieç przedsi´biorc´, o którym mowa
w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,

14) przedsi´biorcy zagranicznym — nale˝y
przez to rozumieç przedsi´biorc´, o któ-
rym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

15) przemieszczaniu — nale˝y przez to rozu-
mieç ka˝de rzeczywiste przekazanie ma-
teria∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego na obszarze Unii
Europejskiej oprócz przekazania w obr´-
bie dzia∏ania jednego przedsi´biorcy,

16) umowie ADR — nale˝y przez to rozu-
mieç Umow´ europejskà dotyczàcà
mi´dzynarodowego przewozu drogo-
wego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporzàdzonà w Genewie dnia 30 wrze-
Ênia 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194,
poz. 1629 oraz z 2003 r. Nr 207, poz. 2013
i 2014), wraz ze zmianami obowiàzujà-
cymi od daty ich wejÊcia w ˝ycie w sto-
sunku do Rzeczypospolitej Polskiej, po-

danymi do publicznej wiadomoÊci we
w∏aÊciwy sposób,

17) u˝ywaniu — nale˝y przez to rozumieç
prowadzenie przez przedsi´biorców
i jednostki naukowe wszelkich prac
zwiàzanych ze stosowaniem materia∏ów
wybuchowych do celów cywilnych,

18) wprowadzeniu do obrotu — nale˝y
przez to rozumieç przekazanie po raz
pierwszy materia∏u wybuchowego prze-
znaczonego do u˝ytku cywilnego u˝yt-
kownikowi, konsumentowi lub sprze-
dawcy przez producenta, jego upowa˝-
nionego przedstawiciela lub importera,

19) wyrobach pirotechnicznych — nale˝y
przez to rozumieç wyroby zawierajàce
jeden lub kilka materia∏ów pirotechnicz-
nych, przeznaczone do uzyskiwania
efektów pirotechnicznych, w tym wido-
wiskowych, 

20) zabezpieczeniu — nale˝y przez to rozu-
mieç u˝ycie Êrodków technicznych za-
pobiegajàcych wykorzystaniu materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego niezgodnie z prawem
lub w sposób zagra˝ajàcy porzàdkowi
publicznemu, 

21) za∏àczniku A — nale˝y przez to rozumieç
za∏àcznik A do umowy ADR, 

22) zasadniczych wymaganiach — nale˝y
przez to rozumieç zasadnicze wymaga-
nia okreÊlone w art. 5 pkt 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci.

Art. 4. 1. W rozumieniu ustawy materia∏ami wy-
buchowymi przeznaczonymi do u˝ytku
cywilnego sà:

1) substancje i wyroby, które w toku
procedury klasyfikacyjnej, o której
mowa w za∏àczniku A, zosta∏y zaliczo-
ne do klasy 1 materia∏ów niebez-
piecznych,

2) materia∏y wybuchowe w stanie nie-
wybuchowym uj´te w klasie 4.1 ma-
teria∏ów niebezpiecznych, wymienio-
ne w za∏àczniku A, je˝eli przez wysu-
szenie lub przemycie mogà byç im
przywrócone w∏aÊciwoÊci wybucho-
we,

3) przedmioty ratownicze uj´te w klasie 9
materia∏ów niebezpiecznych, wymie-
nione w za∏àczniku A, je˝eli zawierajà
materia∏y i przedmioty wybuchowe za-
liczone do klasy 1 materia∏ów niebez-
piecznych

— je˝eli sà przeznaczone do celów cy-
wilnych.

2. Materia∏, co do którego istnieje uzasad-
nione przypuszczenie, ˝e mo˝e mieç
w∏aÊciwoÊci wybuchowe, lub wyrób
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wype∏niony tym materia∏em do czasu
przeprowadzenia badaƒ klasyfikacyj-
nych przez jednostki, o których mowa
w ust. 3, uwa˝a si´ za zaklasyfikowany
wst´pnie jako materia∏ wybuchowy.

3. Klasyfikacji substancji lub wyrobu jako
materia∏u wybuchowego przeznaczone-
go do u˝ytku cywilnego oraz nadania
mu kodu klasyfikacyjnego dokonujà jed-
nostki organizacyjne upowa˝nione
przez ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, na podstawie art. 6 pkt 5 usta-
wy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o prze-
wozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962
i Nr 173, poz. 1808), do prowadzenia ba-
daƒ, klasyfikacji oraz okreÊlania warun-
ków dopuszczania do przewozu mate-
ria∏ów niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9,
wymienionych w za∏àczniku A.”;

4) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone
do u˝ytku cywilnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àcze-
niem amunicji, wyrobów pirotecznicz-
nych oraz materia∏ów niebezpiecznych
klasy 4.1, podlegajà obowiàzkowi:

1) posiadania numeru identyfikacyjne-
go materia∏u wybuchowego prze-
znaczonego do u˝ytku cywilnego,
zwanego dalej „numerem identyfi-
kacyjnym”,

2) wpisu do rejestru materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, zwanego dalej „reje-
strem”.

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach
nadawania numeru identyfikacyjnego
oraz prowadzenia rejestru jest Prezes
Wy˝szego Urz´du Górniczego.

3. Z wnioskiem o nadanie numeru iden-
tyfikacyjnego wyst´puje producent, je-
go upowa˝niony przedstawiciel lub
importer materia∏u wybuchowego
przeznaczonego do u˝ytku cywilnego.

4. Wniosek o nadanie numeru identyfika-
cyjnego zawiera:

1) nazw´ i rodzaj materia∏u wybucho-
wego przeznaczonego do u˝ytku cy-
wilnego,

2) nazw´ producenta materia∏u wybu-
chowego przeznaczonego do u˝ytku
cywilnego i jego siedzib´,

3) okreÊlenie zakresu u˝ywania mate-
ria∏u wybuchowego przeznaczone-
go do u˝ytku cywilnego.

5. Do wniosku o nadanie numeru identy-
fikacyjnego do∏àcza si´ dokumentacj´

zawierajàcà nast´pujàce informacje
wymagane do prawid∏owego i bez-
piecznego u˝ywania materia∏u wybu-
chowego przeznaczonego do u˝ytku
cywilnego:

1) dane techniczne materia∏u wybu-
chowego przeznaczonego do u˝ytku
cywilnego,

2) parametry materia∏u wybuchowego
przeznaczonego do u˝ytku cywilne-
go majàce wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo jego u˝ywania i bezpieczeƒ-
stwo powszechne,

3) instrukcje bezpiecznego u˝ywania
materia∏u wybuchowego przezna-
czonego do u˝ytku cywilnego,

4) warunki u˝ywania materia∏u wybu-
chowego przeznaczonego do u˝ytku
cywilnego.

6. Nadanie numeru identyfikacyjnego na-
st´puje poprzez wydanie Êwiadectwa
nadania numeru identyfikacyjnego ma-
teria∏u wybuchowego przeznaczonego
do u˝ytku cywilnego, zwanego dalej
„Êwiadectwem identyfikacyjnym”.

7. Âwiadectwo identyfikacyjne zawiera
dat´ jego wydania, numer identyfika-
cyjny oraz informacj´ o zakresie u˝y-
wania materia∏u wybuchowego prze-
znaczonego do u˝ytku cywilnego. 

8. Wydanie Êwiadectwa identyfikacyjne-
go stanowi podstaw´ do wpisania do
rejestru.

9. WykreÊlenie z rejestru nast´puje na
wniosek podmiotu wymienionego
w ust. 3. 

10. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku o nadanie numeru
identyfikacyjnego,

2) wzór numeru identyfikacyjnego,

3) wzór Êwiadectwa identyfikacyjnego,

4) sposób prowadzenia rejestru

— bioràc pod uwag´ potrzeb´ zapew-
nienia bezpieczeƒstwa u˝ywania mate-
ria∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego oraz zapewnienia
mo˝liwoÊci jednoznacznej identyfikacji
ka˝dego materia∏u wybuchowego prze-
znaczonego do u˝ytku cywilnego pozo-
stajàcego w obrocie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a tak˝e umo˝li-
wienie pozyskiwania informacji przez
zainteresowanych o materia∏ach wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego.”;
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5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Przy nabywaniu, przechowywaniu i u˝y-
waniu materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego, a tak˝e pro-
wadzeniu prac badawczych przy ich u˝y-
ciu nale˝y zapewniç bezpieczeƒstwo ˝ycia
i zdrowia ludzi, mienia oraz Êrodowiska.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia∏ami wybuchowymi przeznaczony-
mi do u˝ytku cywilnego okreÊlajà przepisy
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wyko-
nywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie wytwarzania i obrotu materia∏ami
wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wy-
robami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z póên. zm.2)).”;

7) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego przechowuje si´
w pomieszczeniach spe∏niajàcych wy-
magania okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià
o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Do przechowywania materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego w zwiàzku z wykonywaniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mo-
wa w art. 10 ust. 2, stosuje si´ przepisy
wydane na podstawie art. 78 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z póên. zm.3)).”;

8) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Nabywanie materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, z za-
strze˝eniem art. 9 ust. 7, jest dozwolone

od przedsi´biorcy posiadajàcego koncesj´
na obrót tymi materia∏ami.”;

9) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Zasady wydawania i cofania pozwoleƒ na naby-
wanie, przechowywanie lub u˝ywanie materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego”;

10) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Nabywanie, przechowywanie lub u˝y-
wanie materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3, wymaga uzyska-
nia pozwolenia na nabywanie, przecho-
wywanie lub u˝ywanie materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, zwanego dalej „pozwole-
niem”.

2. Nie jest wymagane uzyskanie pozwole-
nia na nabywanie, przechowywanie lub
u˝ywanie:

1) wyrobów pirotechnicznych wymie-
nionych w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie ust. 8,

2) wyrobów pirotechnicznych stosowa-
nych w kolejnictwie, leÊnictwie, mo-
delarstwie, motoryzacji, ratownic-
twie, rolnictwie i ˝egludze.

3. Przedsi´biorca mo˝e nabywaç i przecho-
wywaç materia∏y wybuchowe przezna-
czone do u˝ytku cywilnego bez uzyska-
nia pozwolenia lub ich u˝ywaç, je˝eli:

1) posiada koncesj´ na wytwarzanie
materia∏ów wybuchowych lub obrót
tymi materia∏ami,

2) rodzaj nabywanych, przechowywa-
nych lub u˝ywanych materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝yt-
ku cywilnego odpowiada rodzajowi
materia∏ów wybuchowych okreÊlo-
nych w koncesji,

3) posiada pomieszczenia magazynowe
spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 usta-
wy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wyko-
nywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu ma-
teria∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym,

4) zatrudnia osoby spe∏niajàce wyma-
gania, o których mowa w art. 19,
w zakresie dost´pu do materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 173, poz. 1808. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808.



4. O terminie podj´cia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie nabywania, przecho-
wywania lub u˝ywania materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, o której mowa w ust. 3,
przedsi´biorca jest obowiàzany zawia-
domiç pisemnie wojewod´ w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ przedsi´biorcy. 

5. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 4, przedsi´biorca do∏àcza opini´
potwierdzajàcà mo˝liwoÊç spe∏nienia
warunków okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5.
Opinia powinna zawieraç ocen´ bezpie-
czeƒstwa procesów technologicznych
przewidywanych do realizacji oraz wy-
st´pujàcych w tych procesach surow-
ców, produktów i gotowych wyrobów,
a tak˝e ocen´ bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ
technologicznych.

6. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie nabywania,
przechowywania lub u˝ywania materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego, o której mowa
w ust. 3, jest obowiàzany spe∏niaç wy-
magania okreÊlone w art. 18 ust. 1 pkt 1
i 3—8.

7. Przedsi´biorca posiadajàcy pozwolenie,
uznajàc za zb´dne posiadane materia∏y
wybuchowe przeznaczone do u˝ytku cy-
wilnego, mo˝e je zbyç przedsi´biorcy
posiadajàcemu pozwolenie lub konce-
sj´ na wytwarzanie materia∏ów wybu-
chowych lub obrót tymi materia∏ami po
uzyskaniu na ich zbycie pisemnej zgody
wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na
swojà siedzib´ lub dyrektora okr´gowe-
go urz´du górniczego, o którym mowa
w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze, w∏aÊciwego ze wzgl´du na lokali-
zacj´ zak∏adu górniczego albo zak∏adu,
w którym jest wykonywana dzia∏alnoÊç
gospodarcza, o której mowa w art. 10
ust. 2 pkt 1 lub 3, zwanego dalej „dyrek-
torem okr´gowego urz´du górniczego”,
wydanej w formie decyzji administra-
cyjnej.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz wyro-
bów pirotechnicznych, na których naby-
wanie, przechowywanie lub u˝ywanie
nie jest wymagane uzyskanie pozwole-
nia, kierujàc si´ bezpieczeƒstwem ich
przechowywania i u˝ywania oraz bioràc
pod uwag´ ich w∏aÊciwoÊci i stwarzane
zagro˝enie.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-

sób prowadzenia identyfikacji wyrobów
pirotechnicznych i amunicji, dla potrzeb
obrotu materia∏ami wybuchowymi i ich
kontroli, bioràc pod uwag´ bezpieczeƒ-
stwo u˝ytkowników.”;

11) w art. 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenie na nabywanie lub przechowy-
wanie materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego dla przedsi´-
biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ ko-
palin,

2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝,

3) bezzbiornikowego magazynowania sub-
stancji oraz sk∏adowania odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych

— wydaje, odmawia jego wydania lub je co-
fa dyrektor okr´gowego urz´du górnicze-
go.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pozwolenia na u˝ywanie materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego przez przedsi´biorców wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mo-
wa w ust. 2, sà wydawane na podstawie
art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do dyrektora okr´gowego urz´du górnicze-
go stosuje si´ odpowiednio przepisy niniej-
szego rozdzia∏u dotyczàce wojewody.”;

12) w art. 12 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Opinia, o której mowa w ust. 1, nie jest wy-
magana w przypadku wydawania pozwoleƒ
na nabywanie lub przechowywanie materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego przedsi´biorcom wykonujàcym
dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mowa
w art. 10 ust. 2.”;

13) w art. 14:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 5,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2
pkt 8, nie jest wymagane, je˝eli wniosek
dotyczy przechowywania materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego w podziemnych sk∏adach przed-
si´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

14) w art. 15:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) okreÊlenie rodzajów materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
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poprzez podanie ich prawid∏owych nazw
przewozowych i numerów UN, okreÊlonych
w za∏àczniku A,”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przedsi´biorca i kierownik jednostki na-
ukowej sà obowiàzani zawiadomiç organ,
który wyda∏ pozwolenie, o zmianie danych
zawartych w pozwoleniu, w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia tych zmian.”;

15) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Wojewoda zawiadamia o wydaniu po-
zwolenia oraz o jego cofni´ciu ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, a tak-
˝e w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
wnioskodawcy komendanta wojewódz-
kiego Policji, komendanta powiatowego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwo-
wego powiatowego inspektora sanitar-
nego, wojewódzkiego inspektora ochro-
ny Êrodowiska oraz okr´gowego inspek-
tora pracy. O odmowie wydania pozwo-
lenia wojewoda zawiadamia komendan-
ta wojewódzkiego Policji.”;

16) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Dyrektor okr´gowego urz´du górnicze-
go zawiadamia o wydaniu pozwolenia
oraz jego cofni´ciu ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, a tak˝e w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na siedzib´ wnioskodaw-
cy oraz lokalizacj´ zak∏adu górniczego
albo zak∏adu, w którym jest wykonywa-
na dzia∏alnoÊç gospodarcza, o której
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lub 3, woje-
wod´, komendanta wojewódzkiego Po-
licji, komendanta powiatowego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego,
wojewódzkiego inspektora ochrony Êro-
dowiska oraz okr´gowego inspektora
pracy. O odmowie wydania pozwolenia
dyrektor okr´gowego urz´du górnicze-
go zawiadamia komendanta wojewódz-
kiego Policji.”;

17) w art. 17:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gdy przedsi´biorstwo wnioskodawcy znaj-
duje si´ w likwidacji lub toczy si´ wobec
niego post´powanie upad∏oÊciowe, z wyjàt-
kiem gdy wnioskodawcà jest przedsi´biorca
albo dotychczasowy przedsi´biorca, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 2,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od decyzji wojewody o wydaniu, odmowie
wydania lub cofni´ciu pozwolenia przys∏u-
guje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki, a od decyzji dyrektora
okr´gowego urz´du górniczego — do Preze-
sa Wy˝szego Urz´du Górniczego.”;

18) art. 18—22 oznacza si´ jako rozdzia∏ 2a, któremu
nadaje si´ tytu∏:

„Zasady u˝ywania materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego”;

19) w art. 18:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przestrzegaç zasad bezpiecznego prowa-
dzenia prac przy u˝yciu materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, okreÊlonych w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 1d,”,

— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) dysponowaç obiektami lub urzàdzeniami
dostosowanymi do charakteru prac pro-
wadzonych z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego lub terenami przeznaczonymi do
wzniesienia tych obiektów lub urzàdzeƒ,
z zastrze˝eniem ust. 1a,

5) zapewniç bezpieczne przechowywanie
materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego, zgodnie z wy-
maganiami okreÊlonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 24 ust. 2
i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià
o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym albo wydanych na podstawie art. 21
ust. 4,”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przechowywaç dokumentacj´, o której
mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej
10 lat, liczàc od ostatniego dnia roku ka-
lendarzowego, w którym transakcja zo-
sta∏a dokonana, nawet je˝eli w mi´dzy-
czasie zaprzestali wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej albo naukowej, oraz
udost´pniaç jà na ˝àdanie w∏aÊciwych or-
ganów.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:

„1a. Przedsi´biorca nieposiadajàcy obiektów do
przechowywania materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego spe∏-
niajàcych wymagania okreÊlone w przepi-
sach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do∏àcza
oÊwiadczenie o nieposiadaniu tych obiek-
tów, z wy∏àczeniem przedsi´biorców, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 3.

1b. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1a,
otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub
u˝ywanie materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego bez pra-
wa ich magazynowania.
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1c. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego nabywane, przemiesz-
czane, przechowywane lub u˝ywane
w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o której mowa w art. 10
ust. 2, ewidencjonuje si´ zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 78 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze.

1d. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia
prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej innej ni˝ okreÊlona w art. 10
ust. 2 oraz wymagania techniczne i organi-
zacyjne dotyczàce prowadzenia tych prac,
bioràc pod uwag´ zapewnienie ochrony
˝ycia i zdrowia ludzi, mienia i Êrodowiska,
z uwzgl´dnieniem zró˝nicowania charakte-
ru wykonywanych prac i w∏aÊciwoÊci u˝y-
wanych materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego.”;

20) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Do u˝ywania materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alno-
Êci gospodarczej, o której mowa
w art. 10 ust. 2, stosuje si´ przepisy wy-
dane na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geolo-
giczne i górnicze.”;

21) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. Osoba, o której mowa w art. 19, jest
obowiàzana przed∏o˝yç odpowiednio
przedsi´biorcy albo kierownikowi jed-
nostki naukowej przed przystàpieniem
do pracy, a nast´pnie dostarczaç co trzy
lata:

1) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego o niekaralnoÊci,

2) opini´, o której mowa w art. 19 pkt 5.”;

22) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, o której mowa w art. 19, jest obowià-
zana odbyç szkolenie i zdaç egzamin przed
komisjà kwalifikacyjnà. Osoba, która zda∏a
egzamin, otrzymuje zaÊwiadczenie potwier-
dzajàce jej przygotowanie zawodowe.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przed odbyciem szkolenia i przystàpieniem
do egzaminu osoba, której przedsi´biorca
albo kierownik jednostki naukowej umo˝li-
wia dost´p do wyrobów pirotechnicznych
w zwiàzku z realizacjà publicznych poka-

zów pirotechnicznych o charakterze imprez
masowych, jest obowiàzana potwierdziç
swojà praktyk´ zawodowà w zakresie reali-
zacji tych pokazów.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 3,

2) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych
praktyk´ zawodowà, o której mowa
w ust. 1a,

3) zakres i program szkolenia,

4) zakres i sposób przeprowadzenia egzami-
nu oraz wzory zaÊwiadczeƒ potwierdzajà-
cych przygotowanie zawodowe,

5) podmioty upowa˝nione do prowadzenia
szkolenia.

W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç
w szczególnoÊci zró˝nicowany charakter
szkolenia, bioràc pod uwag´ charakter i ro-
dzaj wykonywanej pracy.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. ZaÊwiadczenia potwierdzajàce przygoto-
wanie zawodowe, o których mowa w ust. 1,
sà wa˝ne przez 5 lat, po up∏ywie których
osoby majàce dost´p do materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywil-
nego sà obowiàzane odbyç ponownie szko-
lenie i zdaç egzamin.”;

23) w art. 21 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, sposób przecho-
wywania materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego w tymczasowym
magazynie, o którym mowa w ust. 3, bioràc
pod uwag´ zapewnienie ochrony ˝ycia i zdro-
wia ludzi, mienia i Êrodowiska oraz uwzgl´d-
niajàc zró˝nicowanie zagro˝eƒ dla otoczenia ze
wzgl´du na w∏aÊciwoÊci przechowywanych
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego.”;

24) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 ma-
teria∏ów niebezpiecznych, wymienione
w za∏àczniku A, mogà byç przemieszczane
tylko na zasadach okreÊlonych w niniejszym
rozdziale, z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosu-
je si´ do wyrobów pirotechnicznych.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie narusza zasad przewozu
materia∏ów niebezpiecznych poszczególny-
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mi rodzajami Êrodków transportu, okreÊlo-
nych w przepisach: 
— Konwencji o mi´dzynarodowym lotnic-

twie cywilnym, podpisanej w Chicago
dnia 7 grudnia 1944 r. (ICAO — Dz. U.
z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z póên.
zm.4)), ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. —
Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z póên. zm.5)),

— Umowy europejskiej dotyczàcej mi´dzy-
narodowego przewozu drogowego to-
warów niebezpiecznych (ADR), sporzà-
dzonej w Genewie dnia 30 wrzeÊnia
1957 r., ustawy z dnia 28 paêdziernika
2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych,

— Regulaminu mi´dzynarodowego prze-
wozu kolejami towarów niebezpiecznych
(RID), stanowiàcego Aneks I do Przepi-
sów ujednoliconych o umowie mi´dzy-
narodowego przewozu towarów koleja-
mi (CIM), b´dàcych za∏àcznikiem B do
Konwencji o mi´dzynarodowym przewo-
zie kolejami (COTIF), sporzàdzonej
w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U.
z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r.
Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33,
poz. 177 i 178), ustawy z dnia 31 marca
2004 r. o przewozie kolejà towarów nie-
bezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962),

— Mi´dzynarodowej konwencji o bezpie-
czeƒstwie ˝ycia na morzu, sporzàdzonej
w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318, 319, 320
i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), usta-
wy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks
morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z póên.
zm.6)) oraz ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z póên. zm.7)),

— ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝eglu-
dze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, z póên. zm.8)),

ani zasad transportu podlegajàcego obo-
wiàzkowej ochronie na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114,
poz. 740, z póên. zm.9)).”;

25) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przemieszczanie materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego wyma-
ga uzyskania przez odbiorc´ zgody ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1) nazw´ odbiorcy materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego oraz
okreÊlenie siedziby lub miejsce zamieszka-
nia i adres,

2) potwierdzenie, ˝e odbiorca posiada pozwo-
lenie albo koncesj´ na wytwarzanie mate-
ria∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego lub obrót tymi materia∏a-
mi,”;

26) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgoda, o której mowa w art. 24 ust. 1, jest wy-
dawana, je˝eli przedsi´biorca albo jednostka
naukowa posiada pozwolenie lub koncesj´ na
wytwarzanie materia∏ów wybuchowych lub
obrót tymi materia∏ami, a w przypadku osoby
zagranicznej lub przedsi´biorcy zagranicznego
— po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku
oraz dokumentu okreÊlonego w art. 25.”;

27) w art. 28 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1) nazw´ odbiorcy materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego oraz ad-
res jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
a tak˝e inne dane umo˝liwiajàce bezpoÊredni
z nim kontakt,

2) potwierdzenie, ˝e odbiorca posiada pozwole-
nie lub koncesj´ na wytwarzanie materia∏ów
wybuchowych lub obrót tymi materia∏ami,”;

28) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgod´, o której mowa w art. 24 ust. 2, cofa si´,
je˝eli zosta∏o cofni´te pozwolenie lub koncesja
na wytwarzanie materia∏ów wybuchowych lub
obrót tymi materia∏ami.”;

29) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje amunicji,
której przemieszczanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania jego
zgody i mo˝e nast´powaç na podstawie ze-
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————————
4) Zmiany wymienionej konwencji zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27,
poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32,
poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39,
poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r.
Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 700 i 701.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805
i Nr 173, poz. 1808. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936
i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93,
poz. 895 i 899. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672,
z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.

————————
9) 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 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 71, poz. 656
i Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808.



zwolenia udzielonego przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa, na którego terenie ta amunicja znaj-
duje si´, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnie-
nia bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.”;

30) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 ma-
teria∏ów niebezpiecznych, wymienione
w za∏àczniku A, mogà byç wprowadzane do
obrotu, je˝eli spe∏niajà zasadnicze wymaga-
nia i sà oznakowane CE.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 ma-
teria∏ów wybuchowych niebezpiecznych,
wymienione w za∏àczniku A, muszà spe∏niaç
wymagania okreÊlone w niniejszym artyku-
le oraz posiadaç nadany numer identyfika-
cyjny.”;

31) w art. 43 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jego przydatnoÊci do u˝ycia w warunkach nie-
bezpiecznych, w szczególnoÊci w Êrodowisku
zagro˝onym metanem, wybuchem py∏u w´-
glowego lub podwy˝szonà temperaturà, je˝eli
ten materia∏ jest przewidziany do stosowania
w takich warunkach,”;

32) w art. 44:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewidziany sposób inicjowania powi-
nien zapewniaç bezpiecznà, niezawodnà
i pe∏nà detonacj´ lub, w razie potrzeby,
deflagracj´ kruszàcego materia∏u wybu-
chowego przeznaczonego do u˝ytku cy-
wilnego; w przypadku prochu dymnego
dotyczy to zdolnoÊci deflagracji, którà na-
le˝y sprawdziç,”, 

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) produkty gazowe wytwarzane podczas
detonacji materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego sto-
sowanych w podziemnych wyrobiskach
górniczych mogà zawieraç jedynie takie
iloÊci tlenku w´gla, tlenków azotu, innych
gazów, par lub sta∏ych sk∏adników, które
w zwyk∏ych warunkach ruchowych zak∏a-
du górniczego nie wp∏ywajà ujemnie na
zdrowie.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) parametry dotyczàce pr´dkoÊci palenia si´
lontów powinny byç podane i niezawodnie
dotrzymywane,”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekaêniki muszà byç zdolne do pewnego
inicjowania wybuchu,”;

33) art. 45—47 otrzymujà brzmienie:

„Art. 45. Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami
uznaje si´ materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego zaliczone
do klasy 1 materia∏ów niebezpiecznych,
wymienione w za∏àczniku A, spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w art. 43 i 44 lub
spe∏niajàce wymagania okreÊlone w nor-
mach zharmonizowanych.

Art. 46. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego zaliczone do klasy 1
materia∏ów niebezpiecznych, wymienio-
ne w za∏àczniku A, poddaje si´, w zale˝-
noÊci od potrzeb, nast´pujàcym proce-
durom badania ich zgodnoÊci z zasadni-
czymi wymaganiami:

1) badaniu typu WE — modu∏ B, wykony-
wanemu zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w art. 49—51, oraz do wyboru
producenta:

a) badaniu zgodnoÊci z typem — mo-
du∏ C, wykonywanemu na zasadach
okreÊlonych w art. 52,

b) procedurze zapewnienia jakoÊci
produkcji — modu∏ D, prowadzonej
zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w art. 53—56, zwanej dalej „syste-
mem zapewnienia jakoÊci produk-
cji”,

c) procedurze zapewnienia jakoÊci wy-
robu — modu∏ E, prowadzonej na
zasadach okreÊlonych w art. 57 i 58,
zwanej dalej „systemem zapewnie-
nia jakoÊci wyrobu”,

d) sprawdzaniu wyrobu — modu∏ F, na
zasadach okreÊlonych w art. 59, al-
bo te˝

2) sprawdzaniu jednostkowemu — mo-
du∏ G, wykonywanemu na zasadach
okreÊlonych w art. 60.

Art. 47. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
notyfikuje jednostki, które b´dà dokony-
wa∏y oceny zgodnoÊci materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego z zasadniczymi wymaganiami,
na zasadach i w trybie okreÊlonych
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci.”;

34) w art. 49 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykaz norm zharmonizowanych, o których
mowa w art. 45, stosowanych w ca∏oÊci lub
cz´Êciowo, oraz opisy rozwiàzaƒ zastosowa-
nych celem spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w ustawie, je˝eli normy te nie zosta∏y zastoso-
wane,”;

35) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. Do prowadzenia kontroli spe∏niania
przez materia∏y wybuchowe przezna-
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czone do u˝ytku cywilnego zasadni-
czych wymagaƒ oraz do post´powaƒ
w sprawie wprowadzenia do obrotu
materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego niezgodnych
z zasadniczymi wymaganiami stosuje
si´ przepisy rozdzia∏u 6 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci.”;

36) w art. 61 uchyla si´ ust. 3;

37) uchyla si´ art. 62.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wyko-
nywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679,
z póên. zm.10)) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na ob-
rót:

1) wyrobami pirotechnicznymi wymienionymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 9
ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma-
teria∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222,
poz. 2249),

2) wyrobami pirotechnicznymi stosowanymi
w kolejnictwie, leÊnictwie, modelarstwie,
motoryzacji, ratownictwie, rolnictwie i ˝eglu-
dze.”.

Art. 3. Wystàpienie z wnioskiem o nadanie nume-
ru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 4a ust. 1
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, dla materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego po-

zostajàcych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, na-
stàpi w terminie 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝y-
cie.

Art. 4. Wymagania, o których mowa w art. 11 ust. 1
pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, nie dotyczà
osób ubiegajàcych si´ o pozwolenie na nabywanie,
przechowywanie lub u˝ywanie materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, które nie
spe∏niajà wymogu wykszta∏cenia, je˝eli przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykonywa∏y dzia∏al-
noÊç gospodarczà zwiàzanà z u˝yciem materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.

Art. 5. 1. Do post´powaƒ o uzyskanie pozwolenia
na nabywanie lub przechowywanie materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,
wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Pozwolenia na nabywanie lub przechowywanie
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego wydane przedsi´biorcy lub jednostce na-
ukowej do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
innej ni˝ okreÊlona w art. 10 ust. 2 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
stanowià pozwolenia obejmujàce równie˝ u˝ywanie
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane na podstawie zmienianych przepisów ustawy
wymienionej w art. 1, zachowujà moc do czasu wyda-
nia nowych przepisów wykonawczych, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ przez okres szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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————————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 173, poz. 1808. 

2250

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-

nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.


