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Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnía / I úg )L,lt rob*,

w sprawie zatwierdzenia regularninu Strzelnicy Miejskiej oraz dopuszczentaleJ

do uzvtkowania.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawl' z dnia 8 marca 1990
roku o samorz4dzie grninnym lDz. tl. 2013.594 zpóLn. zm.l zarz4dzam co
nastqpuje:

$ 1

Zatwierdzam regulamin Strzelnicy Miej skiej oraz dopuszczam
Strzelnicq do uzytkowania przez Uczniowski Migdzyszkoln¡, Klub Sportowy

,,Nadir" w JEdrzejowie.

s 2

Wykonanie zarzqdzenia powierza siQ Naczelnikowi Wydziaiu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

s 3

Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem podpisania.
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REGULAMIN STRZELNICY

Uczniowskiego Mipdzyszkolnego Klubu Sportowego
ooNadir'o w Jgdrzejowie

1. Podstawy prawne regulaminu

1.1. Ustawa z dnia 2l majal999 r. o broni i amunicji (Dz. IJ. 1'9991531549
z póLn. zm.)

I .2. Rozporzqd zenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietni a 2000 r. w sprawie
wymagaú w zakresie ochrony Érodowiska dofyczqcych budowy
i uZytkowania sfrzelnic (Dz. U. 20001 271341).

1.3. Rozporzqdzenie Ministra Spraw WewnEtrznych i Administracji zdnia
15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U.
20001181234 z póLn. zm.)

2. Warunki korzystania ze strzelnicy

2.L Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia strzelan z broni palnej oraz
pneumatycznej.

2.2. Korzystanie ze strzelnicy odbywa siQ w sposób zorganizowany pod

nadzorem prowadz4cego strzelanie, a tak2e w formie indywidualnego
treningu strzeleckiego prowadzonego przez osoby posiadaj4ce
pozwolenie na posiadanie broni palnej

2.3. Prowadz4cym strzelanie mohe byó osoba, która odbyla przeszkolenie
w zakresie prowadzenia sfrzelania oraz udzielania pierwszej pomocy

medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sil Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Zwiqzku Strzelectwa Sportowego,
Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Zwiqzku Lowieckiego.

2.4. Osoby korzystaj4ce ze strzelnicy s4 to osoby, które zostaly wpisane do

,,Ksi4zki rejestru pobytu na strzelnicy" i faktycznie korzystajqce z
urzqdzen pr zeznaczonych do strzelaú.

2.5. Osoby towarzyszgce seto osoby, które przebywaj4na terenie obiektu,
ale nie korzystajq z urzqdzeú do sfrzelah i nie podlegaj4 wpisaniu do

,,Ksi42ki rejestru pobyu na strzelnicy".
2.6. Na teren strzelnicy moge wchodzió wyLqcznie osoby bqdqce pod

nadzorem prowadz4cego strzelanie.
2.7. Osoby odbywajqce indywidualne treningi strzeleckie mogq korzysfaó ze

strzelnicy, gdy na osi strzelahnie ma innych osób.
2.8. Osoby korzystaj4ce ze strzelnicy zobowiqzane s4 do bezwzglEdnego

przestrzegania postanowieri niniejszego regulaminu, poleceú
p ro wadz 4c e g o s trz e I ani e or az pr ze str ze gania zas ad b ezpi e c zeá stwa.

2.9. Za przebieg strzelania oraz zachowanie bezpieczeústwa na strzelnicy
odpowiada prowadzqcy strzelanie lub trening strzelecki albo osoby
korzystajqce ze strzelnicy na zasadach okreélonych w odrEbnych



przepisach. Przyjqcie odpowiedzialnoéci osoby te potwierdzajqpoprzez
zlohenie podpisu w ,,Ksiq2ce rejestru pobytu na strzelnicy".

2.I0. Prowadz4cy strzelanie wyznaczakorzystaj4cym ze strzelnicy stanowiska
strzeleckie, a osobom towarzyszqcym - miejsce bezpiecznego pobytu.

3. Sposób obchodzenia sig z broni4

3.1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi siQ broú
rozladowan6 bez nabojów w obrgbie broni. Broú, która nie jest
przenoszona w futerale lub pokrowcu nale2y przenosió z lufami
skierowanymi pionowo w gorE lub w dóI. Dozwolone jest przenoszenie
broni krótkiej w kaburach. Inny sposób noszenia broni jest dopuszczalny
za zgodqprowadzqcego strzelanie, lub w przypadku gdy dopuszcza to lub
tego wymaga regulamin zawodów. Wymóg rozladowania broni nie
dotyczy prowadz4cego strzelanie, a tak2e osoby odbywaj4cej
indywidualny trening strzelecki w przypadku gdy jest ona jedyn4 osob4
korzystaj 4c q ze strzelnicy.

3.2. Manipulowanie broniq dozwolone jest wylqcznie na stanowisku
strzeleckim lub stanowisku treningowym na polecenie prowadz4cego
strzelanie, albo w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

3.3. Wszelkich czynnoéci zwiqzanych z obslugq broni dokonuje sig wyl4cznie
z lufq skierowanq w kierunku kulochwyu bqdL celów lub w bezpieczne
miej sc e wskazane przez pr ow adzqcego strze I anie.

3.4. Strzelanie rozpoczyna siQ vr,ylqcznie na komendE prowadzqcego
strzelanie.

3.5. Zakonczenie strzelania zglasza sig prowadzqcemu strzelanie.
3.6. Po zakoriczeniu strzelaniabrohrozladowuje sig i przedstawia do kontroli

. prowadzqcemu strzelanie. Stanowisko strzeleckie opuszcza siq z broniq
rozladowan4bez nabojów w obrqbie broni.

3.7. Celowanie i strzelanie na terenie strzelnicy odbywa sig jedynie na

Wznaczonych stanowiskach strzeleckich lub z miejsca Wznaczonego
przez prowadzqcego strzelanie lub okreólonego regulaminem zawodów
iwylqcznie do tarcz lub innych przedmiotów bgdqcych celem na
strzelnicy.

3.8. Strzelanie do celu innego ni2 tarcza strzelecka dozwolone jest v,ryLqcznie
za zgodqprowadzqcego strzelanie lub gdy jest to okreélone regulaminem
zawodów.

3.9. Tarcze lub cele umieszcza siQ na tle kulochwytu, na poziomie nie
wyhszym ni2 twarz strzelca w pozycji strzeleckiej w jakiej prowadzi on
strzelanie.

3.10. Strzelanie zbroni prowadzi sig trzymaj4c broú skierowan4prostopadle do
kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu migdzy stanowiskiem
strzeleckim a celem. Zabronione jest kierowanie lufy broni ponad górne
krawqdí kulochwyu glównego lub walów bocznych oraz w bok o wiqcej
niL 45 stopni od linii prostej biegn4cej od wylotu lufu do celu.



4. Sposób zachowania sip osób przebywaj4cych na strzelnicy

4.1. Korzystajqcy ze strzelnicy orazinne osoby przebywajece na strzelnicy s4
obowi4zane éciéle przesfrzegaó regulaminu strzelnicy oraz poleceri
wydawany ch pr zez pr ow adzqcego strzelanie.

4.2. Na strzelnicy zabrania siq:
1) spozywania alkoholu lub u|ywania érodków odurzaj4cych oraz

przebywania na terenie strzelnicy osób bgd4cych pod ich wptywem
2) samowolnego u?ywania broni innych osób korzystaj4cych ze

strzelnicy,
3) wchodzenia na kulochwyt i waly boczne,
4) samowolnego wychodzenia pomiqdzy liniE stanowisk strzeleckich

a kulochwlt,
5) osobom towarzyszecym korzystaj4cym ze strzelnicy zabrania sig tak2e

wchodzen ia na stanowi ska strzel eckie or az po slugiwania si g broni q.
4.3. Strzelajqcy bezzwlocznie przeryw,ajq strzelanie po komendzie ,,STOF",

,,STOJ" lub ,,PRZERWIJ OGIEN" lub innej podobnej wydanej przez
prowadz4cego strzelanie lub któr4kolwiek z osób przebywajqcych na
strzelnicy.

4.4. Kahda przebywajqca na strzelnicy
powiadomió prowadz4cego strzelanie
bezpieczeástwa.

4.5. Strzelaj4cy i inne osoby przebywaj4ce
s4siedzwie stanowisk strzeleckich

osoba powinna niezwlocznie
o zauwa2onym zagro2eniu

na strzelnicy w bezpoérednim
powinny nosió indywidualne

ochraniacze sluchu.
4.6. Wskazane jest, by strzelaj4cy podczas strzelania nosili bezodpryskowe

okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spelniajqce takie funkcje,
a podczas strzelah dynamicznych jest to obowi4zkowe dla strzelaj4cych
i obslugujqcych to strzelanie.

4.7. Na teren strzelnicy zwierzEfa mogq byó wprowadzane w wyj4tkowych
przypadkach oraz obowi4zkowo powinny byó trzymane na uwigzi i pod
écislym nadzorem opiekuna.

4.8. Osoby naruszajqce regulamin usuwa sig ze strzelnicy.
4.9. Dzieci moge przebywaó na strzelnicy wylqcznie pod bezporírednim

nadzorem rodziców lub opiekunów.

5. Postanowienia koúcowe

5.1 Za utrzymanie porz4dku na strzelnicy oraz za bezpieczeristwo
uZytkowników strzelnicy i osób im towarzysz4cych odpowiada
prowadzqcy strzelanie, który :
l) wyznacza korzystajqcym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,

a osobom towarzyszecym - miejsce bezpiecznego pobytu.



2) prowadzi ,,KsiqLkE rejestru pobyu na strzelnicy", w której zamieszcza
siq nastgpujqce dane:

a. imig i nazwisko korzystaj4cego ze strzelnicy;
b. rodzaj i kaliber broni zktórej przeprowadzono strzelanie,
c. numer pozwolenia na posiadanie broni i nazwE organu, który je

wydal,
d. godzinE przyjécia na strzelnicE i jej opuszczenia,
e. oÉwiadczenie korzystajqcego ze strzelnicy o zapoznaniu siQ

z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeústwa,
potwierdzone wlasnorQcznym podpisem.

5.2. Na strzelnicy, podczas prowadzenia strzelania, w miejscu widocznym
umieszcza sig:

1) regulamin strzelnicy,
2) decyzjE o dopuszczaniu strzelnicy do uZytkowania,
3) plan strzelnicy z oznaezeniem:

a. stanowisk strzeleckich,
b. punktu sanitarnego,
c. dróg ewakuacji,
d. miejsca usytuowania telefonu lub innych urzqdzehlqcznoáci,

4) wykaz sygnatów alarmowych,
5) informacjE o moZliwoÉci i sposobie polqczenia siE z najblilszym

punktem pomocy medycznej.
5.3. Za spowodowanie wypadku lub szkody podczas strzelania odpowiada na

zasadach okreélonych w odrgbnych przepisach osoba, która je wywotala
lub która, wbrew ciq2qcemu na niej obowiqzkowi, im nie zapobiegla.

5.4. Czgstotliwoéci i sposób odzyskiwania olowiu z kulochwytu okreélonajest
w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w
sprawie wymagaú w zakresie ochrony érodowiska dotyczqcych budowy
i uZytkowania strzelnic (Dz. IJ.20001 271341).
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