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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów
broni odpowiadajàcej celom, w których mo˝e byç wydane pozwolenie na broƒ

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji
oraz rodzajów broni odpowiadajàcej celom, w których
mo˝e byç wydane pozwolenie na broƒ (Dz. U. Nr 19,
poz. 240 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1295), § 4 otrzymu-
je brzmienie:

„§ 4. 1. Pozwolenie na broƒ u˝ywanà do celów ochro-
ny mienia mo˝e byç wydane na:

1) broƒ, o której mowa w § 3,

2) pistolety sygna∏owe o kalibrze 26 mm,

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451.

3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6,35 mm
do 9,65 mm,

4) strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiaro-
wym 12,

5) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm.

2. Broƒ, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosu-
je si´ wy∏àcznie do ochrony obiektów i maga-
zynów wojskowych, w których przechowuje
si´ broƒ, amunicj´, materia∏y wybuchowe,
uzbrojenie, urzàdzenia i sprz´t wojskowy,
oraz konwojowania wartoÊci pieni´˝nych
i innych przedmiotów  wartoÊciowych lub
niebezpiecznych, wykonywanej przez specja-
listyczne uzbrojone formacje ochronne na

podstawie przepisów o ochronie osób i mie-
nia.

3. Broƒ, o której mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje si´
wy∏àcznie do ochrony obiektów i magazynów
wojskowych, w których przechowuje si´ broƒ,
amunicj´, materia∏y wybuchowe, uzbrojenie,
urzàdzenia i sprz´t wojskowy, wykonywanej
przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne na podstawie przepisów o ochronie
osób i mienia.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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