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BMP-0724-2-3/2021/MJ 

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pana Beniamina Godyli w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania 

strzelnic cywilnych uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

 Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji1 broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia 

celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Z kolei art. 46 ust. 1  

tej ustawy stanowi, że strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający 

wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku 

wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy. Stosownie do art. 47  

ww. ustawy, zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez 

właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).  

Oprócz przywołanych przepisów prawa, istotne znaczenie w sprawie mają także postanowienia dwóch 

rozporządzeń, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie 

wzorcowego regulaminu strzelnic2 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie 

wymagań w zakresie ochrony  środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic3. 

Należy zauważyć, że w ostatnim czasie sądy administracyjne w swoich orzeczeniach zaczęły wyraźnie 

wskazywać, że organy gminy – przed zatwierdzeniem regulaminu danej strzelnicy – powinny podejmować konkretne 

czynności zmierzające do ustalenia legalności funkcjonowania danej strzelnicy4. 

                                                           
1
 Dz.U. z 2020 r. poz. 955. 

2
 Dz.U. Nr 18, poz. 234, z późn. zm. 

3
 Dz. U. Nr 27, poz. 341 

4
 Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), w wyroku z dnia 22 czerwca 2020 r. (sygn. akt II OSK 162/20), wskazał, cyt.: 

1. Warunkiem zatwierdzenia regulaminu strzelnicy jest jej uprzednie zorganizowanie przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie 
regulaminu strzelnicy, a co za tym idzie, organ prowadzący postępowanie powinien przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu 
regulaminu strzelnicy zbadać, czy obiekt został zlokalizowany, zbudowany i zorganizowany w sposób zgodny z przepisami 
prawa.2. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy nie może ograniczać się wyłącznie  
do zweryfikowania treści przedłożonego organowi regulaminu z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.  
3. Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy może zostać wydana wyłącznie dla istniejącego legalnie obiektu, a nie  
dla obiektu abstrakcyjnego, który powstanie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Organizacja strzelnicy jest bowiem ostatnim 
etapem, a nie pierwszym etapem, jej realizacji. Dlatego też w trakcie postępowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
strzelnicy wójt (burmistrz, prezydent) ma obowiązek zweryfikować, czy wnioskodawca posiada wymagane przepisami 
obowiązującego prawa zgody właściwych organów na zlokalizowanie (decyzja o warunkach zabudowy chyba, że obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania terenu), zbudowanie (decyzja o pozwoleniu na budowę, a następnie decyzja o dopuszczeniu 
strzelnicy do użytkowania) i zorganizowanie strzelnicy (regulamin).  

Dodatkowo w wyroku z dnia 30 kwietnia 2000 r. (sygn. akt II OSK 2131/19) NSA stwierdził, cyt.: Przyznając właściwość 
wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta) wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy, nie można 
art. 47 ustawy o broni i amunicji interpretować w oderwaniu od regulacji art. 46 ust. 1 i 2 tej ustawy. Zatwierdzenie regulaminu 
strzelnicy jest ograniczone przesłankami wyznaczonymi w art. 46 ust. 1 tej ustawy. Konsekwentnie w trakcie postępowania 
wyjaśniającego w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy wójt dokonuje stwierdzenia, czy podmiot wnioskujący  
o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy posiada uprawnienia do zlokalizowania strzelnicy w danym miejscu, czy strzelnicy 
zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód m.in. organów architektoniczno-budowlanych. Ustalenie zatem, czy 
została zlokalizowana strzelnica wójt, burmistrz (prezydent miasta) dokonuje na podstawie zgód, w przedmiocie jej 
zorganizowania udzielonych przez właściwe organy architektoniczno-budowlane. 

W innej sprawie, w wyroku z dnia 28 kwietnia 2020 r. (sygn. akt II OSK 1097/19) NSA wskazał, cyt.: Bez potwierdzenia 
odpowiedniej lokalizacji strzelnicy oraz jej zbudowania i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem brak jest podstaw  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tinbwhazta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tgnrugm4dm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tgmjvgayti
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Mając na uwadze przytoczony powyżej stan prawny oraz przyjętą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, 

zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy wskazać, że właściwe organy gminy – przed podjęciem 

rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia regulaminu danej strzelnicy – powinny weryfikować szereg okoliczności 

faktycznych i prawnych, chociaż nie wynika to – co należy podkreślić – expressis verbis z ustawy o broni i amunicji.  

Odnosząc się do postulatu Pana Senatora Beniamina Godyli odnośnie ujednolicenia przepisów dotyczących 

strzelnic sportowych i wojskowych, uprzejmie informuje, że nałożenie na podmioty prowadzące strzelnice sportowe 

podobnych wymogów, jakie dotyczą strzelnic garnizonowych generowałoby konieczność ponoszenia przez  

nie niewspółmiernie wysokich kosztów związanych z dostosowaniem strzelnic do tak rozbudowanych wymagań.  

W efekcie mogłoby to doprowadzić do społecznie niepożądanego skutku w postaci wyeliminowania możliwości 

uprawiania strzelectwa w celach sportowych, szkoleniowych lub rozrywkowych.  

Dodatkowo należy wskazać, że na strzelnicach wojskowych typu otwartego Siły Zbrojne RP mogą korzystać  

z tzw. broni palnej szczególnie niebezpiecznej, w postaci broni palnej samoczynnej (zdolnej do oddawania strzałów 

serią), podczas gdy w tzw. obrocie cywilnym tego typu broń jest niedopuszczalna, co wynika z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy 

o broni i amunicji. Tym samym jest brak uzasadnienia dla stosowania na strzelnicach cywilnych zabezpieczeń zdolnych  

do powstrzymania wydostawania się poza obręb strzelnicy pocisków wystrzeliwanych z broni palnej samoczynnej, 

podczas gdy na strzelnicach wojskowych typu otwartego tego typu zabezpieczenia są konieczne.  

Z poważaniem 

z up. Maciej Wąsik 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                                                                                                                                                                          
do stwierdzenia czy dana strzelnica będzie gwarantowała wespół z zatwierdzonym regulaminem osiągnięcie celu ustawy  
o amunicji i broni w postaci wymogów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. To, że organ gminy właściwy  
w sprawie rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej zatwierdzenia regulaminu strzelnicy nie jest uprawniony, aby samodzielnie 
rozstrzygać kwestii odnośnie legalności powstania takiego obiektu w aspekcie uwzględnienia przepisów Prawa budowlanego 
czy też przepisów odnośnie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, nie znaczy że brak stanowisk właściwych organów nie 
stanowi żadnej przeszkody dla wydania decyzji o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy. Przeciwnie, kwestie te organ gminy 
winien wyjaśnić przed wydaniem stosownej decyzji i takie działanie podejmował organ I instancji. Jeżeli w trakcie postępowania 
o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy organ gminy ustali, że wnioskodawca nie uzyskał odrębnych zgód, które dotyczą 
prawidłowego, a więc legalnego funkcjonowania strzelnicy – brak jest tym samym podstaw do zatwierdzenia regulaminu 
strzelnicy. 

Podobnie przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w swoim wyroku z dnia 17 października 2019 r. (sygn. akt 
II SA/Bk 484/19), wskazując, cyt.: 1. Prawidłowe funkcjonowanie strzelnicy uzależnione jest od zachowania odpowiedniej 
sekwencji zdarzeń, a mianowicie, najpierw potwierdzenia legalności lokalizacji i budowy strzelnicy oraz możliwości 
przystąpienia do użytkowania strzelnicy, zaś końcowo – zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, zgodnie z którym prowadzący 
strzelnicę powinien na strzelnicy w widocznym miejscu umieścić m.in. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania. Brak 
takiej decyzji stanowi zatem przeszkodę do stwierdzenia, czy przedstawiony do zatwierdzenia regulamin strzelnicy będzie 
rzeczywiście spełniał wymogi związane z odpowiednim funkcjonowaniem strzelnicy. Kwestie związane z prawnym 
dopuszczeniem strzelnicy do użytkowania stanowią jeden z koniecznych elementów potwierdzających prawidłowe 
zorganizowanie strzelnicy, co ma wykluczać możliwość wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze 
stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem. Zatwierdzony regulamin ma więc takie gwarancje realizować, co 
jednak nie jest możliwe bez uprzedniego potwierdzenia, w trybie Prawa budowlanego, że użytkowanie strzelnicy jest zgodne z 
prawem, a w tym zakresie mieszczą się stosowne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska. 2. Nie powinno 
budzić wątpliwości, że regulamin strzelnicy określający "szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy" jest 
dokumentem wskazującym na sposób jej organizacji, a nie dokumentem przesądzającym jej prawidłowe zlokalizowanie czy 
zbudowanie. Inne bowiem przepisy decydują o zgodnej z prawem lokalizacji czy zbudowaniu obiektu, a inne o zorganizowaniu. 
Organizować przy tym można obiekt już istniejący, a nie obiekt abstrakcyjny, mający dopiero powstać. Nie sposób 
zorganizowania obiektu decyduje o jego legalnym istnieniu czy zrealizowaniu, ale kolejność jest odwrotna: najpierw należy 
obiekt legalnie zlokalizować i wybudować, a dopiero później można go organizować. Nie ulega przy tym wątpliwości, że już na 
etapie lokalizowania i wznoszenia konieczne będzie przewidzenie usytuowania jego elementów w taki sposób, aby zapewnione 
było bezpieczne użytkowanie. Jest to sytuacja występująca w przypadku każdego procesu budowlanego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tcobug44dg
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