
1999

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków przydzia∏u, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej
i amunicji przez stra˝e gminne (miejskie)

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 130, poz. 1190) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o broni
i amunicji bez bli˝szego okreÊlenia, nale˝y przez to ro-
zumieç broƒ palnà bojowà i amunicj´ w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu-
nicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959).

§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) wyst´puje
o wydanie pozwolenia na Êwiadectwo broni w celu
uzbrojenia stra˝ników stra˝y gminnej (miejskiej), zwa-
nych dalej „stra˝nikami”, wykonujàcych zadania prze-
widziane w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o stra˝ach gminnych, zwanej dalej „ustawà”,
uwzgl´dniajàc warunki okreÊlone w przepisach doty-
czàcych broni i amunicji.

§ 3. 1. W∏aÊciwy terytorialnie komendant woje-
wódzki Policji, zwany dalej „komendantem wojewódz-
kim Policji”, przy rozpatrywaniu wniosku, o którym
mowa w § 2, mo˝e za˝àdaç od wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta) dodatkowych informacji uzasadniajà-
cych potrzeb´ uzbrojenia stra˝ników w proponowanà
liczb´ jednostek broni palnej bojowej.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).



2. Komendant wojewódzki Policji mo˝e odmówiç
wydania pozwolenia na broƒ palnà bojowà w przy-
padku stwierdzenia: 

1) niewykonywania zadaƒ okreÊlonych w art. 11 pkt 5
i 9 ustawy;

2) niespe∏nienia warunków dotyczàcych w∏aÊciwego
przechowywania broni palnej bojowej i amunicji. 

3. Komendant wojewódzki Policji mo˝e okreÊliç
w pozwoleniu innà liczb´ jednostek broni palnej bojo-
wej w przypadku stwierdzenia:

1) braku okolicznoÊci uzasadniajàcych uzbrojenie
stra˝y gminnej (miejskiej), zwanej dalej „stra˝à”,
w proponowanà liczb´ jednostek broni palnej bo-
jowej;

2) braku zagro˝eƒ mienia, o którym mowa w art. 11
pkt 5 i 9 ustawy, w stopniu uzasadniajàcym obj´-
cie go ochronà z u˝yciem proponowanej liczby
jednostek broni palnej bojowej.

4. Komendant wojewódzki Policji cofa pozwolenie
na broƒ palnà bojowà dla stra˝y: 

1) na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta);

2) w przypadku ustania okolicznoÊci, dla których po-
zwolenie zosta∏o wydane;

3) w przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci wy-
konywania zadaƒ, o których mowa w art. 11 pkt 5
i 9 ustawy, lub w sposobie przechowywania i ewi-
dencjonowania broni palnej bojowej i amunicji.

§ 4. Stra˝nik, któremu wydano broƒ palnà bojowà
w zwiàzku z wykonywanymi zadaniami, jest obowiàza-
ny, po zakoƒczeniu tych zadaƒ, do bezzw∏ocznego jej
zdania do miejsca jej przechowywania. 

§ 5. 1. Broƒ i amunicj´ b´dàce w posiadaniu stra-
˝y przechowuje si´ w pomieszczeniu zwanym maga-
zynem broni. 

2. Magazyn broni mo˝e byç umiejscowiony w sie-
dzibie stra˝y lub w obiekcie chronionym przez stra˝.

§ 6. 1. Magazyn broni, o którym mowa w § 5, po-
winien:

1) stanowiç oddzielne pomieszczenie w budynku mu-
rowanym, usytuowane w miar´ mo˝liwoÊci na
pi´trze; 

2) posiadaç podr´czny sprz´t gaÊniczy;

3) posiadaç specjalne zabezpieczenia, w tym: 

a) drzwi o zwi´kszonej odpornoÊci na w∏amanie
minimum klasy C wg PN-90/B-92270,

b) okna os∏oni´te siatkà stalowà o wymiarach
oczek maks. 10 mm x 10 mm, wykonanà z dru-
tu o Êrednicy nie mniejszej ni˝ 2,5 mm oraz na
sta∏e zamocowanymi w murze kratami metalo-
wymi wykonanymi z pr´tów stalowych o Êred-
nicy nie mniejszej ni˝ 12 mm lub p∏askowników
stalowych o przekroju poprzecznym nie mniej-
szym ni˝ 8 mm x 30 mm; odst´p mi´dzy pr´ta-

mi w kracie nie powinien przekraczaç wymia-
rów 120 mm x 120 mm, a p∏askowników —
80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; zamiast
siatki i krat dopuszcza si´ zamontowanie atesto-
wanych szyb specjalnych, a w szczególnoÊci ku-
loodpornych, w odpowiedniej klasie, bez mo˝li-
woÊci otwierania,

c) wyposa˝enie w sygnalizacj´ alarmowà przeciw-
w∏amaniowà pod∏àczonà do stanowiska pe∏nià-
cego ca∏odobowy dy˝ur lub obj´tego ca∏odobo-
wà uzbrojonà ochronà.

2. Drzwi do magazynu broni, na czas nieobecnoÊci
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki
uzbrojenia, powinny byç zamkni´te i zaplombowane lub
zaopatrzone w inny wskaênik nieuprawnionego wejÊcia. 

§ 7. Spe∏nienie wymogów okreÊlonych w § 6 dla
magazynu broni stwierdza protoko∏em komisja powo-
∏ana przez komendanta wojewódzkiego Policji, w któ-
rej sk∏ad wchodzà przedstawiciele: 

1) komendanta wojewódzkiego Policji;

2) komendanta stra˝y. 

§ 8. Komendant stra˝y wyznacza stra˝nika odpo-
wiedzialnego za prowadzenie gospodarki uzbrojenia
stra˝y spoÊród stra˝ników dopuszczonych do pracy
z bronià palnà bojowà.

§ 9. 1. Broƒ palnà bojowà i amunicj´ przechowuje
si´ w magazynie broni w szafach stalowych lub sej-
fach, posiadajàcych zamki atestowane. 

2. Warunki przechowywania broni palnej bojowej
i amunicji powinny uwzgl´dniaç wymagania jej pro-
ducenta. 

3. W magazynie broni broƒ palnà bojowà przecho-
wuje si´ wyj´tà z futera∏u, roz∏adowanà, zabezpieczo-
nà, z od∏àczonym magazynkiem, kompletnà i czystà.

4. Amunicja do broni powinna znajdowaç si´
w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach przy-
stosowanych do tego celu oraz byç u∏o˝ona w sposób
uniemo˝liwiajàcy uderzenie w sp∏onk´ naboju. Zabra-
nia si´ przechowywania amunicji w magazynkach na-
bojowych.

§ 10. 1. Broƒ palna bojowa i amunicja b´dàce
w posiadaniu stra˝y podlegajà rejestracji w „Ksià˝ce
stanu uzbrojenia”. 

2. Ksià˝k´ stanu uzbrojenia przechowuje si´ w ma-
gazynie broni.

3. Wzór „Ksià˝ki stanu uzbrojenia” stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Wydawanie na czas wykonywania zadaƒ
ochronnych i zdawanie broni palnej bojowej i amuni-
cji po ich zakoƒczeniu podlega rejestracji w „Ksià˝ce
wydania-przyj´cia broni i amunicji”.

2. Wzór „Ksià˝ki wydania-przyj´cia broni i amuni-
cji” stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
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§ 12. 1. Amunicj´ wykorzystanà do celów szkolenia
strzeleckiego zakupuje si´ po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy komendanta wojewódzkiego Policji i rozlicza si´
w „Karcie rozchodu amunicji”. 

2. Wzór „Karty rozchodu amunicji” stanowi za∏àcz-
nik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 13. Stra˝e posiadajàce broƒ palnà bojowà na
podstawie dotychczasowych przepisów sà obowiàza-
ne dostosowaç warunki przydzia∏u, przechowywania
i ewidencjonowania broni i amunicji do wymogów ni-
niejszego rozporzàdzenia w terminie 12 miesi´cy od
dnia jego wejÊcia w ˝ycie. 

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 r.
w sprawie warunków przydzia∏u, przechowywania
i ewidencjonowania broni i amunicji przez stra˝e
gminne (Dz. U. Nr 32, poz. 172 i Nr 123, poz. 808). 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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