
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 strzel-
nic Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej oraz S∏u˝-
by Wi´ziennej.

§ 2. 1. Strzelnicy nie lokalizuje si´ na obszarach:

1) parków narodowych,

2) rezerwatów.

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

1) pod zabudow´ mieszkaniowà,

2) pod szpitale i domy pomocy spo∏ecznej,

3) pod budynki zwiàzane ze sta∏ym lub wielogodzin-
nym pobytem dzieci i m∏odzie˝y,

4) na cele uzdrowiskowe,

5) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Strzelnicy, nie b´dàcej budynkiem lub nie znaj-
dujàcej si´ w budynku, na której b´dzie wykorzystywa-
na broƒ pneumatyczna, nie lokalizuje si´ na obszarach,
na których g∏´bokoÊç zwierciad∏a wód gruntowych wy-
nosi mniej ni˝ 1 m.

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

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 wy-
posa˝a miejsca gromadzenia odpadów, zgodnie z prze-
pisami 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:

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

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

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

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

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

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 wy-
niku wykonywanych strzelaƒ.

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

Minister Ârodowiska:  A. Tokarczuk
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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.
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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 miejsco-
woÊci w województwach: dolnoÊlàskim, lubelskim, ma∏opolskim, mazowieckim,  opolskim, podkarpackim, Êlà-
skim, Êwi´tokrzyskim, warmiƒsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie 

∏ódzkim.

Na podstawie art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia Prezyden-
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. o usta-
laniu 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:


