
REGULAMIN 

 

STRZELNICY SPORTOWEJ „MAKÓWKA” 

 

 

 

Strzelania na podstawie niniejszego regulaminu dopuszcza się wyłącznie na 

istniejących osiach strzeleckich. Strzelania rozpoczynają się nie wcześniej niż o godzinie 8
00

, 

kończą nie później niż o zachodzie słońca. 

 

 

Rozdział 1 

Warunki korzystania ze strzelnicy 

 

§ 1. Strzelania mogą odbywać się wyłącznie w obecności prowadzącego strzelanie, który: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących; 

2) wyznacza osobom korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom 

towarzyszącym bezpieczne miejsce przebywania; 

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące 

dane: 

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, 

b) numer pozwolenia na broń, 

c) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń, 

d) w przypadku braku pozwolenia na broń adres korzystającego ze strzelnicy, 

e) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem 

strzelnicy i warunkami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem. 

 

§ 2. Na strzelnicy zabrania się: 

1) używania broni niedopuszczonej przez prowadzącego strzelanie, 

2) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na 

stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią, 

3) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika, 

4) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na 

terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem. 

 

§ 3. Na strzelnicy, w trakcie zajęć, w miejscu widocznym, umieszcza się: 

1) regulamin strzelnicy, przyjęty przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki; 

2) decyzję o przyjęciu regulaminu strzelnicy;  

3) plan strzelnicy z zaznaczeniem: 

a) stanowisk strzeleckich, 

b) punktu sanitarnego, 

c) dróg ewakuacji, 

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności; 

4) wykaz sygnałów i komunikatów alarmowych; 

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy 

medycznej. 

 

§ 4. Za szkody powstałe podczas strzelania zgodnie z regulaminem odpowiada właściciel lub 

zarządca strzelnicy, a także instruktor prowadzący strzelanie lub trening strzelecki. Za 

spowodowanie wypadku odpowiada korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

 



Rozdział 2 

Sposób obchodzenia się z bronią 

 

§ 5. 1. Broń na strzelnicy przenosi się rozładowaną, z zamkiem otwartym lub schowaną  

w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonych do przenoszenia broni. 

2. Wyjmowanie broni odbywa się tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening: 

1) na stanowisku strzeleckim; 

2) w strefie bezpieczeństwa. 

3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną 

w kierunku bezpiecznym to jest w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów, do których 

prowadzone będzie strzelanie. 

 

§ 6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. Jako cele 

wolno używać wyłącznie tarcz papierowych i tekturowych, oraz metalowych celów 

reaktywnych standardu IPSC. Inne cele muszą być każdorazowo zaaprobowane przez 

prowadzącego strzelanie. 

 

§ 7. Strzelanie może odbywać się wyłącznie w kierunku kulochwytu. Zabrania sie podczas 

strzelania kierowania wylotu lufy ponad koronę kulochwytów oraz w kierunku 

przekraczającym 90° od kierunku głównego kulochwytu (np. odwracania sie z bronią). 

 

§ 8. Po zakończeniu strzelania korzystający ze strzelnicy zgłasza ten fakt prowadzącemu 

strzelanie, rozładowuje broń i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie. Przed 

opuszczeniem strzelnicy odnotowuje to w książce rejestru pobytu na strzelnicy. 

 

§ 9. Zabrania się strzelania oraz celowania do ludzi i zwierząt. 

 

 

Rozdział 3 

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy 

 

§ 10. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych 

przez prowadzącego strzelanie. 

 

§ 11. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego 

strzelanie. 

 

§ 12. Po komendzie STOP, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, 

strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 

 

§ 13. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych 

przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem 

opiekuna. 

 

§ 14. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na 

terenie strzelnicy sportowej: 

1) obiekty i urządzenia udostępniane ą: 



a) mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki i  podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania 

własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom 

wspomagającym realizację zadań własnych gminy-po uzgodnieniu z administratorem 

obiektu, 

b)  innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, 

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę, 

3) korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne, a środki finansowe stanowią dochód 

własny podmiotu, który posiada tytuł prawny do obiektu i, przeznaczone będą na utrzymanie i 

rozwój obiektów i urządzeń; 

4) z opłat zwalnia się: 

a) dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkól podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji zajęć programowych; 

b) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągania zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub 

realizujące programy profilaktyczne; 

c) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem 

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego; 

d) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem 

Gminy; 

e) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy 

zawartych z gminą; 

f) drużyny harcerskie działające na terenie gminy, prowadzące zajęcia statutowe; 

g) organizacje osób niepełnosprawnych. 

2. Określa się sposób ustalenia opiat za pozastatutowe korzystanie z obiektów 

i urządzeń: 

Wysokość opłat ustala w drodze zarządzania dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy 

Grodzisk Mazowiecki 

 

 

§ 16. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy o Broni i Amunicji z dnia 

21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie załącznika do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 18, poz. 

234; ost. zm. 31 marca 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 238) „WZORCOWY REGULAMIN 

BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC” 

 

 

Załączniki: 

 

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE 

 

1) strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych 

i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich; 

2) prowadzący strzelanie – osoba upoważniona przez zarządcę strzelnicy, posiadająca 

uprawnienia prowadzącego strzelanie, wydane na mocy odrębnych przepisów.  

3) bezpieczne kierunki ostrzału – kierunki, wyłącznie w które można strzelać; 

4) stanowisko strzeleckie – wskazane przez prowadzącego strzelanie miejsce lub obszar 

wewnątrz osi strzeleckiej, z którego można wyłącznie prowadzić ostrzeliwanie celów; 

5) strefa bezpieczeństwa – oznaczone miejsce przeznaczone do pakowania 

i rozpakowywania broni, treningu bezstrzałowego, czyszczenia lub innych czynności 

bez amunicji; 

6) punkt sanitarny – miejsce umieszczenia apteczki. 


