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DECYZJA NR 703 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada! policyjne strzelnice !wiczebne

§ 1
Wprowadzam do u"ytku s!u"bowego „Warunki

techniczne, jakim powinny odpowiada# kryte policyjne

strzelnice #wiczebne”, stanowi$ce za!$cznik do decyzji.

§ 2
W zakresie warunków technicznych oraz usytuowa-

nia policyjnych strzelnic odkrytych dopuszcza si  sto-

sowanie odpowiednio przepisów rozporz$dzenia Mini-

stra Obrony Narodowej z dnia 4 pa%dziernika 2001 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada# strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479), w szczególno&ci dla

sprawdzenia, czy obiekt odpowiada tym elementom

rozporz$dzenia, które maj$ uniwersalny charakter.

§ 3
Policyjn$ strzelnic  #wiczebn$ u"ytkuje si  na

podstawie aktualnego atestu wydanego przez kie-

rownika jednostki po spe!nieniu warunków okre&lo-

nych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

dowlane (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 89, poz. 414;

tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Atest wydaje si  na okres 1 roku.

§ 4
Dopuszcza si  odst pstwa od warunków technicz-

nych, okre&lonych w § 1 i 2, na podstawie orzeczenia

jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy

z dnia 8 pa%dziernika 2004 r. o zasadach finansowania

nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703

oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484),

prowadz$cej badania naukowe lub prace rozwojowe

z zakresu balistyki zewn trznej.

§ 5
Warunki techniczne, okre&lone w § 1 i 2, winny zo-

sta# spe!nione w terminie do dnia 21 listopada 2007 r.

§ 6
Traci moc decyzja nr 618 Komendanta G!ównego

Policji z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada# policyjne

strzelnice #wiczebne (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 129).

§ 7
Decyzja wchodzi w "ycie z dniem podpisania.

Komendant G!ówny Policji

Marek Bie kowskiI

Za"#cznik do decyzji nr 703
Komendanta G"ównego Policji
z dnia14 grudnia 2006 r.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada! kryte policyjne strzelnice !wiczebne

Rozdzia" 1
Przepisy ogólne

1. Decyzja okre&la warunki techniczne, jakim powinny odpowiada# kryte policyjne strzelnice #wiczebne, za-

pewniaj$ce spe!nienie wymaga' art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Okre&lenia u"yte w decyzji oznaczaj$:
a) ustawa – ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 89, poz. 414; tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

b) rozporz$dzenie – rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada# budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó%n. zm.),

c) kryta policyjna strzelnica #wiczebna, zwana dalej „strzelnic$” – obiekt budowlany, wyposa"ony w sta!e
przegrody i elementy zabezpieczaj$ce, którego strefa strzela' jest ca!kowicie zadaszona, przeznaczony do

strzelania z:

  pistoletów i rewolwerów, nabojami kal. do 10 mm,

  pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym, nabojami kal. do 10 mm,
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  strzelb g!adkolufowych kal.12, przy u"yciu naboi niepenetracyjnych,

a tak"e z broni:

  pneumatycznej, pociskami kal. 4,5 mm (&rut),

  sportowej, nabojami kal. 5,6 mm,

o energii wystrzeliwanych pocisków nie wi kszej ni" 1000 J – zwanej dalej „energi$ graniczn$”.
d) szkolenie strzeleckie – szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Policji, którego proces, zasady bezpiecze'-

stwa na strzelnicach oraz zadania i obowi$zki osób realizuj$cych zaj cia z policjantami, s$ uregulowane

przepisami odr bnymi w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów,

e) kulochwyty:

  g!ówny – budowla lub zespó! urz$dze' i instalacji wewn trznych, usytuowanych równolegle do linii po-

cz$tkowej strzelnicy za ostatni$ lini$ celów strzelnicy, s!u"$cy do zatrzymywania pocisków wystrzelo-

nych w kierunku tarcz,

  dolny przed lini$ celów – budowla lub element wyposa"enia strzelnicy usytuowany równolegle do linii

pocz$tkowej strzelnicy bezpo&rednio przed liniami celów, s!u"$cy do os!ony urz$dze' strzelnicy, które s$
na sta!e lub mog$ by# czasowo za nim zamontowane, przed mo"liwo&ci$ trafienia pociskiem,

 f) hala strzela' – wydzielona trwa!ymi przegrodami pionowymi i zadaszona cz &# kompleksu strzelnicy, s!u-

"$ca wy!$cznie do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,

g) strefa strzela' – cz &# powierzchni p!aszczyzny bazowej w obr bie hali strzela', ograniczona lini$ otwar-

cia ognia, lew$ i praw$ p!aszczyzn$ pionow$ hali strzela' oraz p!aszczyzn$ czo!ow$ zespo!u kulochwytu

g!ównego,

h) stanowiska strzeleckie – oznaczone i odpowiednio wykonane miejsca na strzelnicy, usytuowane wzd!u"
linii otwarcia ognia lub linii ognia, umo"liwiaj$ce strzelaj$cemu wykonywanie strzela' zgodnie z progra-

mem szkolenia strzeleckiego,

 i) sterownia – wydzielone z kompleksu strzelnicy pomieszczenie obs!ugi, którego przegrody oraz wyposa"e-

nie umo"liwiaj$ sta!y nadzór nad przebiegiem strzela' i stanem bezpiecze'stwa w obr bie hali strzela',

 j) sygnalizacja ostrzegawcza – zespó! elementów i urz$dze' wyposa"enia strzelnicy, przekazuj$cych strze-

laj$cym informacj  &wietln$ o wyst puj$cych zagro"eniach, informuj$cych o prowadzeniu strzela' oraz

uniemo"liwiaj$cych wtargni cie osób postronnych do hali strzela' w czasie prowadzenia strzela',

k) zabezpieczenia: boczne, górne – elementy trwa!ego wyposa"enia strzelnicy usytuowane prostopadle lub

sko&nie do p!aszczyzn hali strzela' (odpowiednio: skrajnej lewej i prawej, oraz górnej) s!u"$ce do zatrzy-

mywania pocisków i zapobiegaj$ce rozprzestrzenianiu si  w obr bie hali strzela' rykoszetów (odbitek),

a tak"e przeciwdzia!aj$ce zniszczeniu lub uszkodzeniu urz$dze', infrastruktury lub wyposa"enia hali

strzela' w wyniku bezpo&redniego trafienia pociskiem,

 l) u"ytkowa energia pocisku – maksymaln$ energi$ pocisku mierzona w odleg!o&ci 5 metrów od wylotu lufy,

wystrzelonego z broni dopuszczonej do stosowania w obiekcie na podstawie atestu,

m) odporno&# na przebicie – odporno&# rozumian$ jako niespowodowanie pojawienia si  rys lub p kni # na

p!aszczy%nie przeciwnej do p!aszczyzny ze &ladem wlotowym, przy trafieniu pod k$tem prostym poci-

skiem o okre&lonej energii, wystrzelonym z odleg!o&ci 5 metrów,

n) wspó!czynnik bezpiecze'stwa – niemianowan$ wielko&# liczbow$ okre&laj$c$ wymagaln$ minimaln$ krot-

no&# grubo&ci materia!u w stosunku do ustalonej do&wiadczalnie odporno&ci na przebicie,

o) graniczny k$t bezpiecze'stwa – ustalany na podstawie atestu lub certyfikatu albo w wyniku bada' k$t
padania pocisku, zawarty mi dzy kierunkiem wektora ruchu pocisku a p!aszczyzn$ padania, po przekro-

czeniu którego wyst puje zjawisko rykoszetów (odbitek) od materia!u p!aszczyzny padania w ustalonych

warunkach,

p) geometria bezpiecze'stwa strzelnicy – cz &# opracowania technologicznego strzelnicy z naniesionymi na

rzucie poziomym i przekroju pionowym uk!adu funkcjonalno-przestrzennego hali strzela' granicznymi k$-
tami bezpiecze'stwa dla pocisków padaj$cych z kierunków najbardziej niekorzystnych punktów oddania

strza!u, z którego winno jednoznacznie wynika#, "e przyj te rozwi$zanie zapewnia poch!anianie pocisków

i rykoszetów przez podstawowe elementy bezpiecze'stwa hali strzela', zapobiegaj$c przy tym zjawisku

rozprzestrzeniania si  rykoszetów – zapewnia pe!ne bezpiecze'stwo osobom i mieniu w obr bie hali

strzela'. Po!o"enie najbardziej niekorzystnych punktów oddania strza!u winno zosta# okre&lone na pod-

stawie ustalonego w za!o"eniach do opracowania zakresu szkolenia strzeleckiego, przewidywanego do

realizacji w obr bie obiektu.

 r) zwora elektromagnetyczna – zamkni cie drzwiowe, sk!adaj$ce si  z elektromagnesu, z czujk$ otwarcia drzwi

(montowanego na o&cie"nicy), przyci$gaj$cego stalow$ p!ytk  (montowan$ na drzwiach) z si!$ nie mniejsz$
ni" 2,4  kN w sytuacji podania na to urz$dzenie napi cia zasilaj$cego o napi ciu nie wi kszym ni" 24 V.

3. Wymagane w decyzji wymiary w &wietle nale"y rozumie# jako wymiary w najw "szym miejscu wymiaro-

wanego elementu, uzyskane po wyko'czeniu odpowiednich powierzchni.



Dziennik Urz dowy Komendy G!ównej Policji nr 17                                                                         Poz. 104-482-

4. Okre&lone w decyzji odleg!o&ci mi dzy obiektami mierzy si  w miejscu ich najmniejszego oddalenia.

5. Rozró"nia si  nast puj$ce linie i p!aszczyzny geometryczne hali strzela':

a) p!aszczyzna bazowa – pozioma p!aszczyzna odniesienia, b d$ca podstawow$ p!aszczyzn$ s!u"$c$ do wy-

znaczenia po!o"enia wszystkich elementów hali strzela', w obr bie której wydzielono stref  strzela',

b) linia pocz$tkowa – linia powsta!a z przeci cia p!aszczyzny bazowej z p!aszczyzn$ lica przegrody hali

strzela' przeciwleg!ej do skrajni zespo!u kulochwytu g!ównego,

c) linia otwarcia ognia, linia ognia – linia prosta, równoleg!a do linii pocz$tkowej, le"$ca w p!aszczy%nie

prostopad!ej do p!aszczyzny bazowej na wysoko&ci 0,2 m powy"ej poziomu strefy strzela'; Odleg!o&#
linii otwarcia ognia od linii pocz$tkowej nie powinna by# mniejsza ni" 3,0 m.

d) linia wyj&ciowa – linia prosta, równoleg!a do linii otwarcia ognia w odleg!o&ci min. 2,0 m od rzutu linii

otwarcia ognia na p!aszczyzn  bazow$ w kierunku przeciwnym do kulochwytu g!ównego,

e) linia celów – linia prosta równoleg!a do linii pocz$tkowej strzelnicy s!u"$ca do rozmieszczania tarcz (celów),

f) górna p!aszczyzna hali strzela' – p!aszczyzna pozioma, poprowadzona przez punkt elementu podwie-

szonego do zadaszenia hali strzela', którego odleg!o&# od p!aszczyzny bazowej jest najmniejsza, z za-

strze"eniem, "e przy wyznaczaniu tej p!aszczyzny nie uwzgl dnia si  wieszaków tarcz i elementów

urz$dze' podwieszonych do wózków tarczoci$gów,

g) lewa pionowa p!aszczyzna hali strzela' – p!aszczyzna pionowa, prostopad!a do p!aszczyzny bazowej,

poprowadzona przez punkt lica lewej przegrody hali strzela' le"$cy w najmniejszej odleg!o&ci od osi stre-

fy strzela',

h) prawa pionowa p!aszczyzna hali strzela' – jak w lit. g dla przegrody prawej,

i) skrajnia zespo!u kulochwytu g!ównego – p!aszczyzna pionowa, prostopad!a do p!aszczyzny bazowej

i równoleg!a do linii pocz$tkowej, poprowadzona przez punkt zespo!u kulochwytu g!ównego, którego

odleg!o&# od linii pocz$tkowej jest najmniejsza,

j) podstawa kulochwytu g!ównego – przeci cie skrajni zespo!u kulochwytu g!ównego z p!aszczyzn$ bazow$,
k) granica strefy niebezpiecznej – linia prosta, równoleg!a do podstawy kulochwytu g!ównego, wyznaczo-

na na p!aszczy%nie bazowej w kierunku przeciwnym do kulochwytu g!ównego w odleg!o&ci okre&lonej

zgodnie z pkt 71,

l) strefa niebezpieczna – cz &# powierzchni strefy strzela' ograniczona podstaw$ kulochwytu g!ównego,

lew$ i praw$ pionow$ p!aszczyzn$ hali strzela' oraz granic$ strefy niebezpiecznej.

6. Opis p!aszczyzn i linii, o których mowa w pkt 5 okre&laj$ rysunki nr 1, nr 2 i nr 3.

7. Nale"y do!o"y# wszelkich stara', aby stosowane w obiektach strzelnic rozwi$zania techniczne i materia!o-

we chroni!y zarówno uczestników strzelania jak i osoby postronne, przed doznaniem jakichkolwiek obra"e'
podczas w!a&ciwej eksploatacji obiektu.

8. Obowi$zek kierowania si  zasadami bezpiecze'stwa na etapie projektowania, konstruowania i realizacji

strzelnicy, spoczywa na uczestnikach procesu budowlanego. Realizacja procedur zwi$zanych z wydaniem

atestu oraz eksploatacja strzelnicy przenosi ten obowi$zek na jej u"ytkownika.

9. Projekt strzelnicy, oraz u"yte w nim rozwi$zania techniczne, materia!owe oraz b d$ce pochodn$ przyj tego

rozwi$zania architektonicznego obiektu rozwi$zania organizacyjne, powinny zapobiega# nieumy&lnym, nie-

bezpiecznym zachowaniom tam, gdzie tylko jest to mo"liwe.

10. Przy projektowaniu strzelnicy nale"y mie# na uwadze zapewnienie instruktorowi (równorz dnemu) mo"liwo&ci

nadzorowania osoby szkolonej lub doskonal$cej swe umiej tno&ci w trakcie ca!ego przebiegu strzelania.

11. Strzelnic  nale"y konstruowa# z zachowaniem k$tów bezpiecze'stwa. Nale"y zwróci# szczególn$ uwag 
na konstruowanie podstawowych elementów bezpiecze'stwa hali strzela', o których mowa w pkt 28,

z uwzgl dnieniem k$tów mo"liwych rykoszetów. Rozmieszczanie celów i urz$dze' pomocniczych ma si  tu
odpowiednio. Tam, gdzie jest to konieczne, fizyczne wymiary i zastosowane rozwi$zania techniczno-

materia!owe nale"y traktowa# jako ograniczenia w procesie projektowania, atestacji i eksploatacji obiektu.

Zalecenie w powy"szym zakresie winno zosta# odwzorowane w geometrii bezpiecze'stwa strzelnicy.

12. Zawsze, gdy w bezpo&rednim otoczeniu celu znajduj$ si  nieos!oni te elementami bezpiecze'stwa obiekty

metalowe (np. elementy celów oraz urz$dze' do  podnoszenia, obrotu i przemieszczania celów) nale"y za-

pewni# warunki, aby uczestnicy strzelania zachowywali minimaln$ odleg!o&# 7 metrów do tych obiektów

podczas strzelania. Je&li jest to tylko mo"liwe nale"y to zagwarantowa# za pomoc$ przeszkód fizycznych.

Je"eli do okre&lania dystansu u"ywane s$ linie ognia, nale"y je sytuowa# w odleg!o&ci min. 8 metrów od

obiektu metalowego – aby w przypadku gdy strzelec przekroczy lini  nadal zachowa! minimaln$ odleg!o&#
7 metrów.

13. Cele nale"y rozmieszcza# w taki sposób, aby strzelanie do nich zgodnie z zasad$ „je&li tylko s$ widoczne”

nie zmusza!o wykonuj$cego strzelanie do przekraczania k$tów bezpiecznych.
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Rozdzia" 2
Ustalenia programowo-funkcjonalne

14. Postanowienia decyzji nale"y stosowa# do projektowania nowych obiektów strzelnic, a tak"e do adaptacji

na strzelnice pomieszcze' w obiektach istniej$cych oraz do przebudowy strzelnic – przy zachowaniu

w szczególno&ci wymogów bezpiecze'stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo"arowej, wynikaj$cych

z odr bnych przepisów.

15. Strzelnica s!u"y do prowadzenia strzela' dopuszczonych na podstawie atestu.

16. Infrastruktura techniczna strzelnicy powinna umo"liwia# wprowadzanie utrudnie' w postrzeganiu celu (np.

ha!as, ol&nienie).

17. Uk!ad funkcjonalny wydzielonego zespo!u pomieszcze' strzelnicy winien umo"liwia# szkolenie strzeleckie,

zapewniaj$c przy tym bezpiecze'stwo uczestnikom strzelania oraz otoczeniu zewn trznemu obiektu.

18. Dopuszcza si  adaptowanie na potrzeby strzelnic pomieszcze' nieprzeznaczonych na pobyt ludzi pod wa-

runkiem uprzedniej oceny stanu technicznego konstrukcji – zgodnie z zasadami okre&lonymi w ustawie

i przepisach do niej wykonawczych.

Rozdzia" 3
Program u$ytkowy

19. Wariantowo, zakres funkcjonalny strzelnicy ustala si  jako:

a) podstawowy,

b) poszerzony.

20. W zakresie podstawowym, w sk!ad kompleksu strzelnicy wchodz$:
a) hala strzela',

b) punkt pierwszej pomocy medycznej,

c) &luza,

d) pomieszczenie do oczekiwania,

e) magazyn tarcz,

f) w ze! sanitarny,

g) wentylatornia.

21. W zakresie poszerzonym, w sk!ad kompleksu strzelnicy mo"e wchodzi# dodatkowo:

a) sterownia,

b) podr czny magazyn uzbrojenia,

c) szatnia,

d) sala #wicze',

e) pomieszczenie czyszczenia broni.

22. W zakresie podstawowym kompleksu strzelnicy, w której w hali strzela':

  usytuowano wi cej ni" 5 stanowisk strzeleckich w linii otwarcia ognia, lub

  wska%nik, obliczony jako iloraz szeroko&ci u"ytkowej strefy strzela' i warto&ci 1,26m, jest wi kszy lub

równy 6,0 (Su / 1,26 ( 6,0), zwanej dalej „strzelnic$ szerokoprzestrzenn$”, nale"y uwzgl dni# dodat-

kowo pomieszczenia okre&lone w pkt 21 lit. a i b.

23. Schemat ideowy uk!adu funkcjonalnego strzelnicy przedstawia rysunek nr 4.

Rozdzia" 4
Warunki techniczne strzelnic do prowadzenia strzela% ze sta"ej linii ognia

Oddzia" 1
Hala strzela%

24. Strzelnica posiada sta!$ lini  ognia, wyznaczon$ w linii otwarcia ognia. Nie wyznacza si  strefy niebez-

piecznej w obr bie strefy strzela'.

25. Przebywanie osób w obr bie strefy strzela' w czasie prowadzenia strzelania jest zabronione.

26. W hali strzela' nale"y wyznaczy# i wyposa"y# w niezb dn$ infrastruktur  techniczn$ oraz instalacje co

najmniej trzy sta!e linie celów w odleg!o&ci od linii otwarcia ognia: 10m, 15m oraz 20 lub 25m – w zale"-
no&ci od preferowanego przez u"ytkownika strzelnicy programu szkolenia strzeleckiego.

27. Rzut prostopad!y linii otwarcia ognia na pod!o"e strefy strzela' nale"y oznaczy# elementem zapewniaj$cym

wizualne i fizyczne ograniczenie mo"liwo&ci jej przypadkowego przekraczania w kierunku kulochwytu

g!ównego, zapewniaj$cym przy tym mo"liwo&# prowadzenia strzela' z postaw strzeleckich okre&lonych

w programie szkolenia strzeleckiego. Wymóg w tym zakresie mo"e zosta# spe!niony poprzez stabilizacj 
malowanego w kolorze czerwonym elementu drewnianego szeroko&ci 10 centymetrów, wystaj$cego nie

wi cej ni" na wysoko&# 2 centymetrów powy"ej poziomu pod!o"a.
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28. Podstawowymi elementami bezpiecze'stwa w hali strzela' s$:
a) zespó! kulochwytu g!ównego, sk!adaj$cy si  z: t!umika rykoszetów, !apacza kul wykonanego z p!yt sta-

lowych o grubo&ci minimum 10 mm ze stali niestopowej zwyk!ej jako&ci gatunku St3SX, ustawionych

pod k$tem 450 oraz kulochwytu w!a&ciwego, wykonanego z bali drewnianych o d!ugo&ci minimum

50 cm, u!o"onych zgodnie z kierunkiem strzelania, w uk!adzie okre&lonym rysunkami nr 1, 2 i 3,

b) kulochwyty dolne przed liniami celów,

c) zabezpieczenia boczne,

d) zabezpieczenia górne,

e) pod!o"e strefy strzela',

29. Elementy bezpiecze'stwa hali strzela' wymienione w pkt 28 lit. b, c i d powinny zapewnia# odporno&# na

przebicie ze wspó!czynnikiem bezpiecze'stwa 1,2 – wyliczonym z zastosowaniem energii u"ytkowej.

30. Kulochwyt w!a&ciwy, o którym mowa w pkt 28 lit. a powinien zapewnia# jednorodny poziom cech u"ytko-

wych, szczególnie w zakresie rzutuj$cym na poziom bezpiecze'stwa, w obr bie ca!ej przestrzeni, ograniczonej

lew$ i praw$ pionow$ p!aszczyzn$ hali strzela', górn$ p!aszczyzn$ hali strzela' oraz p!aszczyzn$ strefy strzela'.

31. Zespó! kulochwytu g!ównego, o którym mowa w pkt 28 lit. a oraz przegrody pionowe hali strzela' i jej

przekrycia wraz ze wszystkimi warstwami na nich umieszczonymi powinny zapewnia# odporno&# na prze-

bicie ze wspó!czynnikiem bezpiecze'stwa 2,5 – wyliczonym z zastosowaniem energii granicznej.

32. Dopuszcza si  inn$ konstrukcj  zespo!u kulochwytu g!ównego pod warunkiem, "e zastosowane rozwi$zanie

b dzie posiada# w!a&ciwo&ci u"ytkowe i zapewni poziom bezpiecze'stwa nie ni"szy ni" rozwi$zanie, okre-

&lone w pkt 28 lit. a, z zastrze"eniem pkt 30 i 31.

33. Kulochwyty powinny by# wykonane w sposób umo"liwiaj$cy przeprowadzenie okresowej konserwacji

i wymiany zu"ytych elementów. Zu"yte elementy kulochwytów nale"y przekazywa# do utylizacji.

34. Konstrukcja t!umika rykoszetów i u"yte w nim materia!y winy zapewnia# penetracj  pocisków przez jego

warstwy w kierunku kulochwytu w!a&ciwego, o energii odpowiadaj$ce 50% energii u"ytkowej, oraz unie-

mo"liwia# wydostawanie si  rykoszetów przed p!aszczyzn  czo!ow$ zespo!u kulochwytu g!ównego.

35. Konieczno&# stosowania zabezpiecze' bocznych i górnych oraz ich wymiary i rozmieszczenie powinny wy-

nika# z geometrii bezpiecze'stwa strzelnicy. W przypadku pokrycia p!aszczyzn pionowych i p!aszczyzny

górnej hali strzela' materia!ami nie posiadaj$cymi atestu (certyfikatu), lub dla których atest (certyfikat) nie

okre&la albo te" nie daje podstaw do okre&lenia granicznego k$ta bezpiecze'stwa, winny by# rozmieszczo-

ne w sposób uniemo"liwiaj$cy trafienie strza!em bezpo&rednim, oddanym z któregokolwiek stanowiska

strzeleckiego, w nie chronione tymi elementami bezpiecze'stwa powierzchnie &cian lub stropu.

36. Stanowiska strzeleckie powinny by# oddzielone przejrzystymi, przestawnymi przegrodami (przes!onami)

mi dzystanowiskowymi, wysoko&ci co najmniej 200 cm, liczonej od poziomu pod!o"a w obr bie linii otwar-

cia ognia, które chroni$ strzelaj$cych przed !uskami wyrzucanymi z broni na s$siednich stanowiskach.

Przegrody mi dzystanowiskowe winny zapewnia# obserwacj  strzelaj$cych we wszystkich postawach

strzeleckich. Dopuszcza si  wykonanie przegród sta!ych.

37. Szeroko&# stanowiska strzeleckiego powinna wynosi# od 1,20 m do 1,50 m.

38. Stanowiska strzeleckie strzelnicy szerokoprzestrzennej nale"y wyposa"y# w system sygnalizacji &wietlnej:

  w kolorze czerwonym – „zakaz strzelania”,

  w kolorze zielonym – „wolno strzela!”,

który winien by# elementem systemu sygnalizacji ostrzegawczej, o którym mowa w pkt 63.

39. Wysoko&# w &wietle hali strzela', rozumiana jako odleg!o&# mi dzy p!aszczyzn$ bazow$ i górn$ p!aszczy-

zn$ hali strzela' nie powinna by# mniejsza ni" 2,20 m.

40. Wysoko&ci, o której mowa w pkt 39, nie powinny zmniejsza# elementy wyposa"enia strzelnicy, oraz insta-

lacji podwieszonych do warstw stropowych obiektu. Uznaje si , "e wysoko&ci w &wietle hali strzela' nie

zmniejszaj$ wieszaki tarcz i urz$dzenia podwieszone do wózków tarczoci$gów.

41. Wyposa"enie znajduj$ce si  w hali strzela' powinno by# zabezpieczone przed mo"liwo&ci$ bezpo&redniego

trafienia pociskiem lub uszkodzenia rykoszetem. Powy"sze zalecenie nie dotyczy elementów tarczoci$gów.

42. Pod!o"e strefy strzela' oraz ok!adziny &cian i stropu nale"y wykona# z materia!u o odpowiedniej klasie od-

porno&ci ogniowej i zapobiegaj$cego wyst powaniu rykoszetów, posiadaj$cego stosowne atesty lub certy-

fikaty. Szczegó!owe sposoby i warunki ochrony przeciwpo"arowej okre&laj$ przepisy odr bne.

43. Wej&cia do hali strzela' powinny by# zabezpieczone zworami elektromagnetycznymi, uniemo"liwiaj$cymi

ich otwarcie przez osoby nieuprawnione:

a) w obiektach, w których wymagana jest sygnalizacja ostrzegawcza – w sytuacji podania sygna!u zielone-

go „wolno strzela#”,
b) w pozosta!ych obiektach – uruchamianymi przez prowadz$cego strzelanie z miejsca zabezpieczonego

przed dost pem osób niepowo!anych, z mo"liwo&ci$ zwalniania na czas okre&lony zamkami szyfrowymi

lub czytnikami zbli"eniowymi umieszczonymi po obu stronach przej&cia chronionego.
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44. Drzwi wej&ciowe do strzelnicy, okno obserwacyjne ze sterowni w kierunku hali strzela' (oraz ew. inne

otwory okienne) nale"y wykona# w konstrukcji kuloodpornej. Okna w hali strzela' nie powinny posiada#
skrzyde! umo"liwiaj$cych ich otwieranie lub uchylanie.

45. Drzwi prowadz$ce do hali strzela' oraz do sterowni powinny posiada# zwor  elektromagnetyczn$.
W strzelnicach szerokoprzestrzennych sterowanie blokad$ drzwi powinno by# cz &ci$ systemu sygnalizacji

ostrzegawczej, o którym mowa pkt 63. Przy ka"dych drzwiach po stronie „do” i „z” hali strzela' winny by#
zainstalowane przyciski awaryjnego zwalniania zwór elektromagnetycznych.

46. Kana!y kablowe w hali strzela' powinny zabezpiecza# instalacje i urz$dzenia przed uszkodzeniem pociskiem

o energii granicznej, z zastosowaniem wspó!czynnika bezpiecze'stwa 1,1.

47. Wszystkie instalacje w pomieszczeniu hali strzela' nale"y zabezpieczy# przed mo"liwo&ci$ przebicia lub

uszkodzenia pociskiem lub rykoszetem o energii równej u"ytkowej energii pocisku, z zastosowaniem

wspó!czynnika bezpiecze'stwa 1,2.

48. Na drzwiach prowadz$cych do hali strzela' umieszcza si  oznakowanie strefy zagro"enia ha!asem. Wzór

oznakowania okre&la rysunek nr 6.

49. Strzelnice lub strefy strzelnic, w których wykorzystywane s$ urz$dzenia laserowe (np. laserowe symulatory

strzela') nale"y oznakowa# zgodnie obowi$zuj$cymi przepisami. Wzór oznakowania okre&la rysunek nr 5.

Oddzia" 2
Sterownia

50. W pomieszczeniu sterowni, nale"y wykona# nieotwierany otwór okienny, umo"liwiaj$cy wgl$d na wszyst-

kie stanowiska strzeleckie.

51. Pomieszczenie nale"y wyposa"y# w konsol  wbudowan$, umo"liwiaj$c$ obs!ug  wszystkich urz$dze' me-

chanicznych i elektronicznych, wykorzystywanych podczas strzela'.

52.  Pozosta!e elementy sterowni nale"y wykona# zgodnie i na zasadach okre&lonych w pkt od 63 do 66.

Oddzia" 3
Pomieszczenie do czyszczenia broni

53. Pomieszczenie nale"y wyposa"y# w atestowan$ lub posiadaj$c$ stosowny certyfikat skrzynk  bezpiecze'-

stwa s!u"$c$ do kontroli broni.

Oddzia" 4
Podr&czny magazyn uzbrojenia

54. Pomieszczenie winno by# zabezpieczone i wyposa"one zgodnie z wymaganiami okre&lonymi w przepisach

w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprz tem techniczno-bojowym w Policji.

Oddzia" 5
Inne wymagania szczegó"owe w zakresie budowlanym

55. W ka"dym z pomieszcze' kompleksu strzelnicy nale"y wykona# wentylacj  grawitacyjn$. W hali strzela'
nale"y wykona# wentylacj  mechaniczn$, zgodnie z wymogami okre&lonymi w pkt 59.

56. Strzelnice nale"y odpowiednio zabezpieczy# akustycznie tak, aby poziom emitowanego ha!asu nie przekra-

cza! progów granicznych, okre&lonych w:

a) rozporz$dzeniu,

b) rozporz$dzeniu Ministra )rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha!a-

su w &rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

57. Pomieszczenia, instalacje, elementy trwa!ego wyposa"enia oraz obiekty strzelnicy w zakresie nie okre&lo-

nym w niniejszej decyzji powinny odpowiada# przepisom okre&lonym w:

a) ustawie,

b) rozporz$dzeniu,

Oddzia" 6
Instalacje sanitarne

58. W normalnych warunkach u"ytkowania obiektu temperatura w hali strzela' powinna wynosi# min. 160C.

Temperatur  wymagan$ w pozosta!ych pomieszczeniach, okre&laj$ przepisy ogólne.

59. Do pomieszczenia hali strzela' nale"y doprowadzi# instalacj  wentylacyjn$ nawiewn$ i wywiewn$ zapew-

niaj$c$ 10-krotn$ wymian  powietrza na godzin  w strefie strzela'. Instalacja wentylacji mechanicznej

winna zapewnia# utrzymanie temperatur, okre&lonych w pkt 58. Za!$czenie nawiewu powinno by# mo"liwe

wy!$cznie po za!$czeniu wywiewu. Zaleca si  stosowanie wymienników z odzyskiem ciep!a.
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Oddzia" 7
Instalacje elektryczne

60. Pomieszczenie hali strzela' winno by# wyposa"one w instalacj  o&wietleniow$ emituj$c$ &wiat!o w pe!nym

widmie o nat "eniu wymaganym przepisami odr bnymi.

61. Linie celów nale"y dodatkowo wyposa"y# w o&wietlenie miejscowe tarcz i celów, z mo"liwo&ci$ p!ynnej

regulacji od mroku do pe!nej jasno&ci.

62. Strzelnic  nale"y wyposa"y# w o&wietlenie awaryjne. Instalacja elektryczna winna zapewnia# ochron 
przeciwpora"eniow$ zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami. Nale"y podzieli# obwody zasilaj$ce na kilka

sekcji tak, aby awaria w jednym z obwodów nie powodowa!a wy!$czenia wszystkich obwodów o&wietle-

niowych i zasilaj$cych wyposa"enie strzelnicy.

63. Strzelnic  szerokoprzestrzenn$ nale"y wyposa"y# w system sygnalizacji ostrzegawczej, w ca!o&ci obs!ugi-

wany z pomieszczenia sterowni. System, o którym mowa, winien:

a) zapewnia# blokad  zworami elektromagnetycznymi wszystkich drzwi prowadz$cych do hali strzela'
i do sterowni w momencie podania sygna!u &wietlnego uczestnikom strzelania w kolorze zielonym „wol-

no strzela#”; zwory elektromagnetyczne po stronie „do” i „z” hali strzela' winny by# wyposa"one

w przyciski awaryjnego otwierania drzwi.

b) uniemo"liwia# podanie sygna!u w kolorze zielonym „wolno strzela#”, przy niedomkni ciu któregokolwiek

z otworów drzwiowych, o których mowa w lit. a,

c) uruchamia# instalacj  sygnalizacji strzela' w postaci migaj$cego punktu &wietlnego nad ka"dymi

drzwiami prowadz$cymi do hali strzela' z napisem w kolorze czerwonym „UWAGA STRZELANIE”.

64. Hala strzela' oraz sterownia strzelnicy szerokoprzestrzennej powinny by# zaopatrzone w system umo"li-
wiaj$cy ods!uch komend wydawanych przez prowadz$cego strzelanie oraz obs!ug  sterowni na stanowi-

skach strzeleckich, w sytuacji za!o"enia przez uczestników strzelania ochronników s!uchu.

65. Sterownia powinna zapewnia# obs!ug  wszystkich urz$dze' i instalacji hali strzela'. Dopuszcza si  równo-

leg!e wyprowadzenie sterowania celami w obr b hali strzela'.

66. Rozdzielnie instalacji, o których mowa w pkt 65, nale"y sytuowa# w sterowni. W przypadku innej lokaliza-

cji tych urz$dze', nale"y zabezpieczy# je przed ingerencj$ osób niepowo!anych.

67. Celem zapewnienia !$czno&ci ze s!u"b$ medyczn$ i dy"urnym jednostki, sterownia oraz pomieszczenie

pierwszej pomocy medycznej winny by# wyposa"one w instalacj  telefoniczn$.
68. We wszystkich pomieszczeniach strzelnicy szerokoprzestrzennej przewidzianych na pobyt ludzi nale"y wy-

kona# nag!o&nienie. Instalacja nag!a&niaj$ca powinna umo"liwia# przekazywanie komunikatów ze sterowni

do tych pomieszcze'.

Rozdzia" 5
Warunki techniczne strzelnic do prowadzenia strzela% ze zmiennych linii ognia

69. W strzelnicach lub strefach strzelnic przystosowanych do prowadzenia strzela' ze zmiennych linii ognia

stosuje si  przepisy, okre&lone w rozdziale 4 od pkt 26 do pkt 68, z zastrze"eniem, "e:

a) wymóg okre&lony w pkt 30 dotyczy wszystkich elementów zespo!u kulochwytu g!ównego,

b) dla tej kategorii strzelnic nale"y stosowa# zalecenia oraz rozwi$zania techniczne okre&lone dla strzelnic

szerokoprzestrzennych.

70. W obr bie strefy strzela' wyznacza si  stref  niebezpieczn$. Przebywanie osób w obr bie strefy niebez-

piecznej w czasie prowadzenia strzelania jest zabronione.

71. Granic  strefy niebezpiecznej wyznacza si :
a) na podstawie atestu (certyfikatu) na kulochwyt g!ówny dostarczony w postaci wyrobu oraz zamonto-

wany w rozwi$zaniu producenta, lub atestów (certyfikatów) na podstawowe materia!y u"yte do wyko-

nania kulochwytu g!ównego – atest lub certyfikat winien zapewnia# poch!anianie pocisków padaj$cych

na kulochwyt g!ówny pod najbardziej niekorzystnymi k$tami oraz okre&la# minimaln$ odleg!o&# od po-

wierzchni czo!owej kulochwytu (skrajni zespo!u kulochwytu g!ównego) któr$ nale"y zachowa#, aby

spe!nione zosta!y wymogi okre&lone w pkt 7,

b) na podstawie strzelania sprawdzaj$cego, wykonywanego na etapie atestowania obiektu – zasi g strefy

niebezpiecznej wyznacza linia równoleg!a do linii pocz$tkowej wyznaczona w miejscu strefy strzela',

w którym stwierdzono najbli"szy linii pocz$tkowej punkt upadku rykoszetu, oraz

c) nie bli"ej ni" w odleg!o&ci 10 m od podstawy kulochwytu g!ównego z zastrze"eniem lit. d,

d) dopuszcza si  zmniejszenie odleg!o&ci minimalnej, o której mowa w lit. c wy!$cznie w okoliczno&ciach

okre&lonych w lit. a – ustalony w tym trybie zasi g strefy niebezpiecznej winien zosta# zweryfikowany

i ostatecznie ustalony w sposób okre&lony w lit. b. Tak ustalona odleg!o&# minimalna nie mo"e by# jed-

nak mniejsza ni" dopuszczona do stosowania na podstawie atestu (certyfikatu), o którym mowa w lit. a.
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72. Granica strefy niebezpiecznej winna zosta# oznaczona w sposób okre&lony w pkt 27 z zastrze"eniem, "e
wysoko&# elementu j$ wyznaczaj$cego powinna wynosi# od 5 do 6 cm ponad pod!o"e strefy strzela'.

Wzd!u" granicy strefy niebezpiecznej umieszcza si  napis w kolorze czerwonym „STREFA NIEBEZPIECZNA”

w uk!adzie zgodnym z rysunkiem nr 7.

Rozdzia" 6
Strzelnice taktyczne

73. Strzelnic  taktyczn$ stanowi obiekt lub grupa obiektów przystosowanych do specjalistycznego treningu

osób lub zespo!ów w sytuacjach odzwierciedlaj$cych rzeczywiste warunki dzia!ania, dostarczony w rozwi$-
zaniu producenta lub wykonany &ci&le wed!ug technologii okre&lonej przez producenta sytemu.

74. W odniesieniu do strzelnic taktycznych przepisów okre&lonych w pkt 2 lit. c oraz od lit. e do lit. r, pkt od 3

do 6, pkt od 11 do 55, pkt od 58 do 61 i pkt od 63 do 72 si  nie stosuje.

75. Strzelnic  taktyczn$ u"ytkuje si  na podstawie atestu (certyfikatu) producenta na obiekt lub system,

w granicach okre&lonych w ate&cie (certyfikacie).

76. Przyk!adowe rozwi$zanie obiektu strzelnicy taktycznej zawiera rysunek nr 8.

Rozdzia" 7
Postanowienia ko%cowe

77. Obiekty strzelnic nie posiadaj$ce pe!nego zadaszenia powinny spe!nia# nast puj$ce kryteria:

  wewn trznie – zgodnie i na zasadach okre&lonych w niniejszym za!$czniku do decyzji,

  zewn trznie – zgodnie z postanowieniami § 2 i 3 decyzji.

78. Proces przygotowania i realizacji obiektów strzelnic powinien by# zgodny z powszechnie obowi$zuj$cymi

przepisami reguluj$cymi zasady prowadzenia dzia!alno&ci inwestycyjno – remontowej w resorcie spraw

wewn trznych i administracji.

79. Realizacja procesu budowlanego winna odbywa# si  w trybie i na zasadach okre&lonych w ustawie.

80. Obiekt strzelnicy mo"e by# eksploatowany wy!$cznie na podstawie pozytywnego atestu, wydanego przez kie-

rownika jednostki na wniosek komisji powo!anej do jego sporz$dzenia. Sk!ad komisji oraz podmioty zobowi$zane

do przeprowadzenia czynno&ci, o których mowa w pkt 82,  okre&la kierownik jednostki w trybie decyzji.

81. Atest okre&la wszelkie istotne parametry obiektu oraz dopuszczenia i zakazy jako zalecenia które winny

zosta# spe!nione w trakcie u"ytkowania strzelnicy. Podmiot zobowi$zany do opracowania regulaminu

strzelnicy winien te postanowienia uwzgl dni# w formie zapisów szczegó!owych. Atest sporz$dza si  na

formularzu zgodnym z wzorem nr 1.

82. W ramach atestowania obiektu przeprowadza si :
a) sprawdzenie strzelnicy pod wzgl dem zgodno&ci wykonania z obowi$zuj$cymi warunkami technicznymi

(na formularzu listy kontrolnej zgodnym z ustanowionym wzorem nr 2) lub orzeczeniem jednostki na-

ukowej, o której mowa w § 4 decyzji,

b) sprawdzenie stanu wybranych elementów strzelnicy przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub, je&li
nie by! ustanowiony inspektor nadzoru, innego przedstawiciela inwestora lub u"ytkownika, posiadaj$ce-

go, w rozumieniu przepisów ustawy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

z obowi$zkiem sporz$dzenia protoko!u przegl$du stanu sprawno&ci technicznej i warto&ci u"ytkowej

obiektu budowlanego,

c) strzelanie sprawdzaj$ce, stosownie do programu strzela' okre&lonego dla danej strzelnicy.

83. Strzelanie, o którym mowa w pkt 82 lit. c, przeprowadza si  zgodnie z zasadami i warunkami bezpiecze'stwa

okre&lonymi w przepisie o którym mowa w pkt 2 lit. d, po wykonaniu czynno&ci okre&lonych w pkt 82 lit. a i b,

w celu ostatecznego zweryfikowania prawid!owo&ci wykonania strzelnicy pod wzgl dem eksploatacyjnym,

a zw!aszcza zachowania warunków bezpiecze'stwa otoczenia i osób strzelaj$cych oraz sprawdzenia, czy

pociski lub rykoszety nie opuszczaj$ strefy niebezpiecznej (w przypadku jej wyznaczenia na zasadach okre&lo-

nych w pkt 71). Z czynno&ci sporz$dza si  protokó! – na formularzu zgodnym z ustanowionym wzorem nr 3.

84. Regulamin winien zosta# opracowany stosuj$c odpowiednio przepisy rozporz$dzenia Ministra Spraw Wewn trz-
nych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18,

poz. 234, z pó%n. zm.) oraz zatwierdzony przez kierownika jednostki przed dniem dopuszczenia strzelnicy

do eksploatacji.

85. Kategorycznie zakazuje si  odstrzeliwania na strzelnicy amunicji uwa"anej za szczególnie niebezpieczn$
w rozumieniu § 2 rozporz$dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r.

w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadaj$cej ce-

lom, w których mo"e by# wydane pozwolenie na bro' (Dz. U. Nr 19, poz. 240, z pó%n. zm.).

86. Przepisów nie stosuje si  do obiektów strzelnic przeznaczonych wy!$cznie do strzelania z broni pneuma-

tycznej pociskami kal. 4,5 mm (&rut) oraz sportowej nabojami kal. 5,6 mm.
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Rysunek nr 1

P ASZCZYZNY I LINIE GEOMETRYCZNE STRZELNICY
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Rysunek nr 2

SCHEMAT IDEOWY HALI STRZELA'
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Rysunek nr 3

SCHEMAT IDEOWY HALI STRZELA'. GEOMETRIA BEZPIECZE'STWA W UK ADZIE PIONOWYM
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Rysunek nr 4

IDEOWY SCHEMAT STRZELNICY
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Rysunek nr 5

Rysunek nr 6
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Rysunek nr 7

SPOSÓB OZNACZENIA GRANICY STREFY NIEBEZPIECZNEJ

Rysunek nr 8

STRZELNICA TAKTYCZNA
SCHEMAT IDEOWY (PRZYK AD)
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WZÓR Nr 1

ZATWIERDZAM

....................................................................................

(kierownik  jednostki)

................................. dnia ..........................

ATEST  NR  ______/____

KRYTEJ  POLICYJNEJ  STRZELNICY  *WICZEBNEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Lokalizacja obiektu,

      adres:

1.2. U"ytkownik:

2.1. z broni pneumatycznej*) – pociskami kal. 4,5 mm (&rut)

2.2. z broni sportowej*) – kal. 5,6 mm

2.3. z broni krótkiej (pistolet, rewolwer) *) – kal. do 10 mm

2.4. z pistoletów maszynowych*) – kal. do 10 mm

       ogniem pojedynczym
2.5. ze strzelb g!adkolufowych kal. 12 mm*), przy u"yciu

       amunicji niepenetruj#cej:
     ......................................................................................................................................................

       .......................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................

II. Typ strzelnicy:
szerokoprzestrzenna*) kryta strzel-

nica !wiczebna do prowadzenia strze-
la% ze sta"ej / zmiennych *) linii *)

ognia:

     U$ytkowa energia pocisku:

...........................................  J

2.6. innej (rodzaj broni, kaliber, typ amunicji) *):

    .......................................................................................................................................................

       .......................................................................................................................................................

       .......................................................................................................................................................

3.1. Na podstawie doku-

mentacji technicznej opra-

cowanej przez:

z dnia:3.2. Pozwolenie na budow :
wydane przez: .............................................................

................................................................................................

3.3. Wykonawca robót:

Termin : rozpocz cia zako'czenia

3.4. Protokó! odbioru

       ko'cowego robót:

z dnia:

3.5. Pozwolenie na

       u"ytkowanie:

z dnia:

III. Strzelnic& wybudowano
/adaptowano/ przebudowano*):

wydane przez: .............................................................

................................................................................................

*) Niew!a&ciwe skre&li#.
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IV. Komisja
    w sk"adzie:

4.1. Przewodnicz$cy:

4.2. Z-ca przewodnicz$cego:

4.3. Cz!onkowie:

powo!ana decyzj$: Nr .................................................. z dnia ............................................

przez: ......................................................................................................................

Dzia!aj$c na podstawie decyzji Nr ............................. Komendanta G!ównego Policji z dnia ........................................ 2006 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada# policyjne strzelnice #wiczebne, po zweryfi-

kowaniu stanu istniej$cego z przed!o"on$ dokumentacj$ techniczn$, protoko!ów z czynno&ci o których mowa

w pkt 83 za!$cznika do decyzji, dokonaniu ogl dzin oraz sprawdzeniu podstawowych cech u"ytkowych,

stwierdza si , "e obiekt zakwalifikowany jako kryta szerokoprzestrzenna*)  policyjna strzelnica #wiczebna:

A) SPE NIA / NIE SPE NIA*) warunki(ów) okre&lone(ych) w decyzji Nr ............... KGP z dnia ......................... 2006 r.,

i w zwi$zku z powy"szym

B) MO(E / NIE MO(E*)  ZOSTA) DOPUSZCZONA DO U(YTKOWANIA i prowadzenia strzela%
  ze sta!ej linii ognia,

  ze zmiennych linii ognia, z wyznaczon$ granic$ strefy niebezpiecznej licz$c od podstawy kulochwytu

g!ównego w kierunku  linii pocz$tkowej strzelnicy, w odleg!o&ci ................ m*).

V. OGRANICZENIA  ORAZ  ZALECENIA  EKSPLOATACYJNE

5.1. Ograniczenia:
a)  w obiekcie dozwolone jest u"ywanie broni o energii pocz$tkowej /wylotowej/ pocisków nie wi k-

szej ni" E0 = ....................  J,

b)  niedozwolone jest u"ywanie amunicji z pociskami penetruj$cymi (tj. „loftka”, „breneka”)

w strzelaniach z zastosowaniem strzelb g!adkolufowych kal. 12mm,

c)  zakazuje si  strzelania ogniem seryjnym z pistoletów maszynowych,

d) kategorycznie zakazuje si  odstrzeliwania w obr bie obiektu amunicji uwa"anej za szczególnie nie-

bezpieczn$ –  okre&lonej w rozporz$dzeniu MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz.

240 § 2, z pó%n. zm.),

e) granic  strefy niebezpiecznej nale"y wyznaczy# w odleg!o&ci .......................... m licz$c od podstawy

kulochwytu g!ównego w kierunku  linii pocz$tkowej strzelnicy, zgodnie z zasadami okre&lonymi w

pkt 72 za!$cznika do decyzji, stosuj$c elementy w uk!adzie rysunku nr 7. *)

..)  ....................................................................................................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................................................................

*) Niew!a&ciwe skre&li#.
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5.2. Zalecenia eksploatacyjne:
a)  regulamin strzelnicy opracuje ....................................................................................................................................... i przed!o"y

do zatwierdzenia Komendantowi ..........................................................................................................................................  Policji  

w ...............................................................................................  do dnia  ..........................................................................................................

b) etatowa obs!uga obiektu winna zosta# przeszkolona z zasad obs!ugi i eksploatacji urz$dze'
    strzelnicy,

c)  .....................................................................................................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................................................................

d)  .....................................................................................................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................................................................

e)  .....................................................................................................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................................................................

f)  ......................................................................................................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................................................................

VI. – Protoko!y z bada', certyfikaty i atesty na materia!y u"yte do wykonania kulochwytu, !apacza

pocisków, górnych i dolnych przes!on &cian bocznych, pod!ogi*) oraz pozosta!ych elementów

– bezpiecze'stwa wewn trznego obiektu, w tym:

  Lista kontrolna sprawdzenia strzelnicy pod wzgl dem zgodno&ci wykonania z obowi$zuj$cymi warun-

kami technicznymi sporz$dzona w dniu ................................................................ *)

  Orzeczenie jednostki naukowej, o której mowa w § 4 decyzji Nr .............................................................. KGP z dnia

.................................................... 2006 r.*)

  Protokó! przegl$du stanu sprawno&ci technicznej i warto&ci u"ytkowej obiektu budowlanego z dnia

.................................................................................... sporz$dzony przez .............................................................................................................

/uprawnienia budowlane nr  ................................................................................./

  Protokó! przeprowadzenia strzelania sprawdzaj$cego na krytej policyjnej strzelnicy #wiczebnej z dnia

..................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

zosta!y zweryfikowane i przekazane ................................................................................................................................................................

................................................................................ Po do!$czeniu wraz z dokumentacj$ techniczn$*) do ksi$"ki obiektu

budowlanego nr ............................................................... z dnia ...............................................................................  s$ przechowywane

w .............................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy komisji:

Przewodnicz$cy: .............................................................................

Z-ca przewodnicz$cego: .............................................................................

Cz!onkowie: .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

*) Niew!a&ciwe skre&li#.
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WZÓR Nr 2
ZA *CZNIK DO ATESTU KRYTEJ POLICYJNEJ STRZELNICY )WICZEBNEJ

LISTA  KONTROLNA

CZ !" I. – DANE  PODSTAWOWE

1.1 ..............................................................
(data sporz$dzenia listy kontrolnej)

1.2 ............................................................................................................................

...............................................................................................................................
(lokalizacja, strefa w strzelnicach wielostrefowych)

CZ !" II. – ZA#O$ENIA  PODSTAWOWE

Tak2.1 Czy w!a&ciwy organ w decyzji o pozwoleniu na budow  na!o"y! obowi$zek uzy-

skania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u"ytkowanie przed przyst$pieniem

do u"ytkowania obiektu strzelnicy?
art. 36 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 55 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (obiekt kat. XV) Nie

Tak2.2 Czy w!a&ciwy organ wyda! decyzj  o pozwoleniu na u"ytkowanie obiektu strzel-

nicy i sta!a si  ona prawomocna?
Podlega wype"nieniu w przypadku oznaczenia w pkt 2.1 odpowiedzi „Tak” Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” winno skutkowa% oznaczeniem pola B w cz&'ci VIII

Tak2.3 Czy strzelnic  nale"y kwalifikowa# jako szerokoprzestrzenn$?

pkt 22, pkt 69 lit. b Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” nak(ada obowi)zek wype(nienia listy w cz&'ci IV

Tak2.4 Czy strzelnica zosta!a przystosowana do prowadzenia strzela' ze zmiennych linii

ognia?
Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” nak(ada obowi)zek wype(nienia listy w cz&'ci  V

Tak2.5 Czy strzelnica posiada pe!ne zadaszenie?

pkt 77 Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” nak(ada obowi)zek wype(nienia listy w cz&'ci VI

Tak2.6 Czy strzelnica posiada poszerzony program funkcjonalny?

pkt 21 Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” nak(ada obowi)zek wype(nienia listy w cz&'ci VII w odniesieniu do
pomieszcze* wyodr&bnionych w programie poszerzonym.
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CZ !" III. – WYMAGANIA  OGÓLNE

Obowi$zuj$ w odniesieniu do wszystkich kategorii strzelnic krytych (z wy!$czeniem strzelnic taktycznych).

Tak3.1 Czy w sk"ad wydzielonego kompleksu pomieszcze% strzelnicy wchodzi: hala strzela%,
punkt pierwszej pomocy medycznej, +luza, pomieszczenie do oczekiwania, magazyn
tarcz,  w&ze" sanitarny i wentylatornia?  pkt 20 Nie

Tak3.2 Czy wyznaczono linie celów do strzela% na odleg"o+! 10m, 15m i 20*) / 25 *) m?
pkt 26                                                                                           *) niew(a'ciw) wielko'% skre'li%

Nie

Tak3.3 Czy trwale oznaczono lini& otwarcia ognia?
pkt 27

Nie

Tak3.4 Czy hala strzela% zosta"a wyposa$ona we wszystkie podstawowe elementy bez-
piecze%stwa?
pkt 28 Nie

Tak3.5 Czy elementy bezpiecze%stwa wymienione w pkt 28 lit b, c i d posiadaj# w"a+ci-
we rozwi#zania materia"owo-techniczne?
pkt 29 Nie

Tak3.6 Czy zespó" kulochwytu g"ównego oraz przegrody pionowe hali strzela%
i jej przekrycia posiadaj# wymagan# odporno+! na przebicie?
pkt 31 Nie

Tak3.7 Czy zespó" kulochwytu g"ównego zapewnia wymagany poziom bezpiecze%stwa
i cech u$ytkowych?
pkt 32 w zwi)zku z pkt 28 lit. a, pkt 30 i pkt 34 Nie

Tak3.8 Czy kulochwyty posiadaj# konstrukcj& umo$liwiaj#c# konserwacj& i wymian& zu$y-
tych elementów?
pkt 33 Nie

Tak3.9 Czy zabezpieczenia górne i boczne s# rozmieszczone zgodnie z geometri# bezpie-
cze%stwa?
pkt 35; w przypadku, gdy z geometrii bezpiecze*stwa  wynika i+ elementy nie s) wymagane – oznaczy% „Tak” Nie

Tak3.10 Czy konstrukcja i usytuowanie stanowisk strzeleckich s# w"a+ciwe?

pkt 36 Nie

Tak3.11 Czy stanowiska strzeleckie w linii otwarcia ognia posiadaj# odpowiedni# szeroko+!?

pkt 37 Nie

Tak3.12 Czy hala strzela% posiada wymagan# wysoko+! w +wietle?
pkt 39

Nie

Tak3.13 Czy wyposa$enie hali strzela% zosta"o zabezpieczone przed mo$liwo+ci# bezpo-
+redniego trafienia pociskiem lub uszkodzenia rykoszetem?
pkt 41 Nie

Tak3.14 Czy pod"o$e strefy strzela% oraz ok"adziny +cian i stropu zosta"y wykonane z materia"u o
odpowiedniej klasie odporno+ci ogniowej i zapobiegaj#cego wyst&powaniu rykoszetów?
pkt 42 Nie
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Tak3.15 Czy wej+cia do hali strzela% s# zabezpieczone zworami elektromagnetycznymi?

pkt 43 Nie

Tak3.16 Czy drzwi i okna w hali strzela% posiadaj# konstrukcj& kuloodporn#; okna nie posia-
daj# skrzyde" z mo$liwo+ci# ich otwierania lub uchylania?
pkt 44 Nie

Tak3.17 Czy drzwi do hali strzela% posiadaj# blokad& elektromagnetyczn# oraz czy  zamon-
towano przyciski awaryjne?
pkt 45 Nie

Tak3.18 Czy instalacje w hali strzela% zosta"y w"a+ciwie zabezpieczone przed mo$liwo+ci#
przebicia lub uszkodzenia pociskiem lub rykoszetem?
pkt 46, pkt 47 Nie

Tak3.19 Czy drzwi do hali strzela% s# w"a+ciwie oznakowane?

pkt 48, pkt 49 Nie

Tak3.20 Czy wszystkie pomieszczenia strzelnicy posiadaj# wentylacj& grawitacyjn#?

pkt 55 Nie

Tak3.21 Czy obiekt strzelnicy zosta" odpowiednio zabezpieczony pod wzgl&dem akustycz-
nym?

pkt 56
Nie

INSTALACJE  SANITARNE

Tak3.22 Czy instalacje zapewniaj# utrzymanie wymaganej temperatury w hali strzela%
i w pozosta"ych pomieszczeniach kompleksu?
pkt 58 Nie

Tak3.23 Czy instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia 10-krotn# wymian& powietrza na
godzin& w strefie strzela%?
pkt 59 Nie

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

Tak3.24 Czy rodzaj o+wietlenia zainstalowanego w hali strzela% oraz jego nat&$enie jest
w"a+ciwe?
pkt 60 Nie

Tak3.25 Czy linie celów zosta"y wyposa$one w o+wietlenie miejscowe tarcz i celów,
z mo$liwo+ci# p"ynnej regulacji?
pkt 61 Nie

Tak3.26 Czy obiekt zosta" wyposa$ony w o+wietlenie awaryjne oraz czy instalacja elek-
tryczna zapewnia ochron& przeciwpora$eniow#?
pkt 62 Nie

Tak3.27 Czy rozdzielnie instalacji wyposa$enia hali strzela% s# w"a+ciwie usytuowane
i zabezpieczone?
pkt 66 Nie
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CZ !" IV. – STRZELNICE SZEROKOPRZESTRZENNE

Podlega wype!nieniu, je&li w pkt 2.3 lub pkt 2.4 oznaczono odpowied% „Tak”.

Tak4.1 Czy w cz&+ci III listy kontrolnej na wszystkie punkty zosta"a udzielona odpowied,
„Tak”?

Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” winno skutkowa% oznaczeniem pola B w cz&'ci VIII

Tak4.2 Czy w programie funkcjonalnym strzelnicy zosta"a uwzgl&dniona sterownia
i podr&czny magazyn uzbrojenia?
 pkt 22 Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” winno skutkowa% oznaczeniem pola B w cz&'ci VIII

Tak4.3 Czy strzelnic& wyposa$ono w system sygnalizacji ostrzegawczej?

pkt 38 Nie

Tak4.4 Czy sygnalizacja ostrzegawcza spe"nia wymogi okre+lone w pkt 63 lit. a,
b i c?
pkt 63 Nie

Tak4.5 Czy hala strzela% zosta"a wyposa$ona w system umo$liwiaj#cy ods"uch komend na
stanowiskach strzeleckich wydawanych przez prowadz#cego strzelanie w sytuacji
za"o$enia przez uczestników strzelania ochronników s"uchu?
pkt 64 Nie

Tak4.6 Czy instalacja nag"a+niaj#ca zosta"a wykonana we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi?
pkt 68 Nie

CZ !" V. – STRZELNICE DO PROWADZENIA STRZELA, ZE ZMIENNYCH LINII OGNIA

Podlega wype!nieniu w przypadku oznaczenia w pkt 2.4 odpowiedzi „Tak”.

Tak5.1 Czy w cz&+ci III oraz IV listy kontrolnej na wszystkie punkty zosta"a udzielona od-
powied, „Tak”?

Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” winno skutkowa% oznaczeniem pola B w cz&'ci VIII

Tak5.2 Czy wszystkie elementy kulochwytu g"ównego spe"niaj# wymogi okre+lone w pkt
30?
pkt 69 lit. a Nie

Tak5.3 Czy w obr&bie strefy strzela% wyznaczono stref& niebezpieczn#?

pkt 71 Nie

Tak5.4 Czy granica strefy niebezpiecznej zosta"a w"a+ciwie oznaczona?

pkt 72 Nie
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CZ !" VI. – STRZELNICE NIE POSIADAJ-CE PE#NEGO ZADASZENIA

Podlega wype!nieniu w przypadku zaznaczenia w pkt 2.5 odpowiedzi „Tak”.

Tak6.1 Czy wewn&trznie strzelnica spe"nia wymogi techniczne okre+lone w za"#czniku do
decyzji?
pkt 77 Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” winno skutkowa% oznaczeniem pola B w cz&'ci VIII

Tak6.2 Czy strzelnica spe"nia podstawowe wymagania w zakresie bezpiecze%stwa otocze-
nia zewn&trznego obiektu okre+lone w rozporz#dzeniu MON z dnia 4 pa,dziernika
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada! strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie lub posiada orzeczenie jednostki naukowej, o
którym mowa w § 4 decyzji?
pkt 77 Nie

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” winno skutkowa% oznaczeniem pola B w cz&'ci VIII

CZ !" VII. – STRZELNICE Z POSZERZONYM PROGRAMEM FUNKCJONALNYM
Podlega obowi$zkowi wype!nienia w odniesieniu do:

! sterowni i podr cznego magazynu uzbrojenia w przypadku oznaczania w pkt 2.3 lub pkt 2.4 odpowiedzi Tak”,

! pomieszcze' w zakresie obj tym programem poszerzonym kompleksu strzelnicy.

STEROWNIA

Tak7.1 Czy okno obserwacyjne ze sterowni w kierunku hali strzela% posiada konstrukcj&
kuloodporn#?
pkt 44 Nie

Tak7.2 Czy drzwi sterowni posiadaj# blokad& elektromagnetyczn#, czy jest ona cz&+ci#
systemu sygnalizacji ostrzegawczej oraz czy  zamontowano przyciski awaryjne?
pkt 45 Nie

Tak7.3 Czy sterownia zosta"a wyposa$ona w system umo$liwiaj#cy ods"uch komend na
stanowiskach strzeleckich wydawanych przez prowadz#cego strzelanie w sytuacji
za"o$enia przez uczestników strzelania ochronników s"uchu?
pkt 64 Nie

Tak7.4 Czy sterownia zapewnia obs"ug& wszystkich urz#dze% i instalacji hali strzela%?
pkt 65

Nie

POMIESZCZENIE CZYSZCZENIA BRONI

Tak7.5 Czy pomieszczenie czyszczenia broni wyposa$one jest w komor& stalow# do kon-
troli broni?
pkt 53 Nie

PODR+CZNY  MAGAZYN  UZBROJENIA

Tak7.6 Czy podr&czny magazyn uzbrojenia jest w"a+ciwie zabezpieczony i wyposa$ony?
pkt 54

Nie

Uwagi:
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CZ !" VIII. – WNIOSKI

Po zweryfikowaniu listy kontrolnej stwierdzam, $e obiekt:

.........................................................................
(data, czytelny podpis)

WZÓR Nr 3

PROTOKÓ   PRZEPROWADZENIA  STRZELANIA  SPRAWDZAJ*CEGO
NA  KRYTEJ  POLICYJNEJ STRZELNICY  )WICZEBNEJ

1. PODMIOT  PRZEPROWADZAJ*CY  STRZELANIE
a) Nazwa ................................................................................................................................

b) Adres ................................................................................................................................

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
a) Lokalizacja ...............................................................................................................................

a) Typ: szerokoprzestrzenna* / o sta!ej* / zmiennej* linii ognia.

c) Wst pnie zak!adany zasi g strefy niebezpiecznej* .................. m.

3. STRZELANIE SPRAWDZAJ*CE
Sk!ad zespo!u prowadz$cego strzelanie sprawdzaj$ce:

Prowadz$cy strzelanie: ...............................................................................................................

Strzelaj$cy: ...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

       Obserwatorzy: ...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

       Inne osoby funkcyjne: ...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3. Data przeprowadzenia strzelania:  .......................................................................................................

a)  Rodzaj wykonanych strzela': ............................................................................................

                                   ............................................................................................

                                   ............................................................................................

............................................................................................

b) U"yta amunicja:

       typu .............. szt. ..................

typu .............. szt. ..................

typu .............. szt. ..................

typu .............. szt. ..................

typu .............. szt. ..................

...............................................

spe nia wymogi okre!lone w przywo anych przepisach i mo"e zosta# skierowany
do dalszych czynno!ci w ramach atestacji

nie spe nia wymogów okre!lonych
przywo anych przepisach

A

B
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4. WYNIKI BADANIA

 

5. OPINIA
Na podstawie wyników uzyskanych w czynno&ci strzelania sprawdzaj$cego stwierdza  si , "e u"ytkowanie

badanej krytej policyjnej strzelnicy #wiczebnej typu szerokoprzestrzenna* / o sta!ej* / zmiennej* linii ognia,

z wyznaczon$ granic$ strefy niebezpiecznej licz$c od podstawy kulochwytu g!ównego w kierunku  linii po-

cz$tkowej strzelnicy, w odleg!o&ci ................ m*, zlokalizowanej w:

..........................................................................................................................................................

NIE STWARZA / STWARZA* zagro"enia(e) dla u"ytkowników oraz osób i mienia znajduj$cych si  poza jej te-

renem - w zakresie obj tym czynno&ci$.

6. WNIOSKI W SPRAWIE WARUNKÓW U(YTKOWANIA OBIEKTU
  .........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

Na tym protokó! zako'czono i podpisano:

Prowadz$cy strzelanie: .....................................................

Strzelaj$cy:      .....................................................

 .....................................................

 .....................................................

Obserwatorzy: ................................................................

............................................................

............................................................

Inne osoby funkcyjne: ......................................................

............................................................

............................................................

*) Niepotrzebne skre&li#.

Stwierdzono, "e w obr bie strefy strzela'
opad!y rykoszety:

Lp.

N
r 

s
tr

z
e
la

n
ia

Rodzaj strzelania

i u"ytej amunicji

 

Ilo&# rykoszetów,

których upadek

stwierdzono mi dzy

lini$ pocz$tkow$ i
lini$ otwarcia ognia

(opu&ci!y stref 
strzela')

 

w ilo&ci

[szt.]

z czego najwi ksze

oddalenie punktu upadku

rykoszetu  licz$c od

podstawy kulochwytu

g!ównego w  kierunku linii

pocz$tkowej strzelnicy

zanotowano w odleg!o&ci

L [m]

Uwagi

1.       

2.

...

Maksymalna warto&# L z poz. od 1. do .......... L max =   


