
REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY W KLONOWNICY k/AUGUSTOWA,  

KTÓREJ UŻYTKOWNIKIEM JEST POWIAT AUGUSTOWSKI 

Regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz. U. 

Nr 18, poz. 234, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i 

użytkowania strzelnic (Dz. U. nr 27, poz. 341). 

Strzelnica sportowo – rekreacyjna dla broni myśliwskiej, sportowej, pneumatycznej i bojowej zlokalizowana w Klonownicy k/Augustowa jest obiektem przeznaczonym do 

prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji. 

 

Rozdział 1 - Warunki korzystania ze strzelnicy 

 
§ 1. 1. Strzelanie może odbywać się: 

   1) z broni na posiadanie, której nie jest wymagane pozwolenie, 

   2) z broni palnej: myśliwskiej, sportowej, pneumatycznej i bojowej, na którą może być wydane pozwolenie, 

       3) z indywidualnej broni strzeleckiej -  znajdującej się na wyposażeniu formacji uzbrojonych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei, itp.). 

 

2. Strzelanie z broni określonej w ust. l może odbywać się pod warunkiem: 

1)  zachowania wymogów wynikających z art. 46 ust. l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), 

   2) przestrzegania niniejszego regulaminu, 

   3) nadzorowania przez „prowadzącego strzelanie" lub sędziego głównego zawodów. 

 

§ 2. 1 „Prowadzącym strzelanie" może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych 

Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. 

2. Sędzią głównym zawodów może być osoba posiadająca licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZSS. 

3. Ilekroć dalej jest mowa o „prowadzącym strzelanie" rozumie się także sędziego głównego zawodów. 

 

§ 3. „Prowadzący strzelanie”: 

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

           2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu, 

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

   a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, 

   b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie, 

   c) określenie właściciela broni, 

   d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy, 

   e) numer pozwolenia na broń, 

   f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń), 

   g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 

 

§ 4. Na strzelnicy zabrania się: 

  1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,  

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

      3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem, 

      4) wnoszenia jakiejkolwiek amunicji (włącznie z amunicją treningową i ślepą) do stref bezpieczeństwa. 

 

§ 5. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się: 

   1) regulamin strzelnicy, 

   2) plan strzelnicy z oznaczeniem: 

       a) bezpiecznych kierunków ostrzału, 

       b) linii bezpieczeństwa wszystkich osi strzeleckich, 

       c) stref bezpieczeństwa, 

       d) punktu sanitarnego, 

       e) dróg ewakuacji, 

       d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności, 

   3) wykaz sygnałów i komunikatów alarmowych, 

       4) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.  

 

§ 6. Za szkody powstałe podczas strzelania odbywanego zgodnie z regulaminem odpowiada użytkownik oraz zarządca strzelnicy, a także instruktor prowadzący strzelanie lub trening 

strzelecki.  

 

§ 7. Za spowodowanie wypadku odpowiada korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 
Rozdział 2 - Sposób obchodzenia się z bronią 

 

§ 8. 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się zabezpieczoną przed dostępem osób trzecich, schowaną np. w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. 

2. Wyjmowanie broni odbywa się; 

   1) wyłącznie na stanowisku strzeleckim,   

   2) w strefie bezpieczeństwa. 

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

 

§ 9. Po zakończeniu strzelania korzystający ze strzelnicy przed jej opuszczeniem zgłasza ten fakt prowadzącemu strzelanie i odnotowuje to w książce rejestru pobytu na strzelnicy. 

 

§ 10. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa. 

 
Rozdział 3 - Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy 

 

§ 11.  Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.  

 

§ 12. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.  

 

§ 13. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 

 

§ 14.   Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem 

opiekuna. 

 

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

 

§ 16. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.  

                                                                                                                                  Decyzją z dnia 3.10.2016 r. Regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy  

                                                                                                                             w Klonownicy został zatwierdzony przez Wójta Gminy Nowinka 



 

Użytkownikiem strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa jest Powiat 

Augustowski. Wszelkie sprawy związane z organizacją strzelań  na 

terenie strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa należy uzgadniać  

z administratorem strzelnicy – Augustowski Klub Strzelecki 

KRECHOWIAK  Prezes Pan Mieczysław Kapłanow – tel. 601  176 706. 

Książka Rejestr pobytu na strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa 

znajduje się w Augustowie, ul. Grzybieniowa 13 u Pana Jarosława 

Pużyńskiego – tel. 665 437 651. 

Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są zachować ład  

i porządek, a po zakończeniu zajęć bezwzględnie uprzątnąć teren 

oraz zebrać śmieci. 

Na terenie strzelnicy w Klonownicy obowiązuje kategoryczny zakaz 

palenia ognisk i używania otwartego ognia. 

 

 

 

Telefony alarmowe: 

112 – centrum powiadamiania ratunkowego 

999 - Pogotowie Ratunkowe  

998 - Straż Pożarna  

997 - Policja 

 

 




