
REGULAMIN użytkowania Strzelnicy 
 
Strzelnica jest własnością Gminy w Myślenicach w Zarządzie SPORT Myślenice Spółki z o.o. Strzelnica 
dopuszczona jest do strzelań na podstawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 
wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach z dnia 
12.11.2010, Znak PINB. 7353/U/55/10 na podstawie z art. 59, ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

Strzelnica posiada stosowne zabezpieczenia i przeznaczona jest do strzelań szkolnych i sportowych z 
broni palnej krótkiej i długiej o kalibrze 5,6mm /`22cala/ z pociskami z ołowiu lub innego miękkiego 
materiału na odległość 25 i 50m. Konstrukcja ścian, sufitu, przechwytywaczy oraz kulochwytu 
strzelnicy zabezpieczają możliwość prowadzenia strzelań na odległość od 10m do 25m z broni krótkiej 
centralnego zapłonu o kalibrze do 11.45mm. z pociskami o energii początkowej do 1000J. 

Strzelania prowadzone są przez pracowników strzelnicy lub osoby określone w umowach. 

Strzelania wynikające z umów a określone w dokumentach strzelnicy mogą się odbywać na 
podstawie pisemnego porozumienia, w którym określone są rodzaje strzelania, osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie strzelania, termin strzelania z określeniem daty i godzin oraz zgody 
Prezesa Spółki w Myślenicach. 

Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań: 

1. Strzelania sportowe ze stanowisk w pawilonie strzeleckim z wyznaczonych stanowisk w 
odległości 50m od kulochwytu dla broni długiej bocznego zapłonu oraz krótkiej bocznego i 
centralnego zapłonu, określone przepisami i warunkami bezpieczeństwa Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego – załącznik 1. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upoważnieni 
Instruktorzy LOK oraz Instruktorzy Strzelectwa Sportowego. 

2. Strzelenia sportowo-obronne prowadzone przez stowarzyszenia sportowo-obronne 
określone szczegółowymi regulaminami tych organizacji. 

3. Strzelania szkolne i sprawdzające na odległość 10, 15, 20 i 25m z wyznaczonych stanowisk w 
odległości 25m od kulochwytu dla pracowników służb ochrony, określone odpowiednimi 
przepisami, zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego tych służb i stosownymi przepisami 
bezpieczeństwa. Strzelania mogą prowadzić określone tymi przepisami osoby z wypełnieniem 
wymaganych warunków. 

4. Strzelania szkolne i sprawdzające dla jednostek podległych MON i MSWiA z broni krótkiej o 
określonej energii początkowej pocisku do 1000J na odległość 10, 15, 20 i 25m z 
wyznaczonych stanowisk w odległości 25m od kulochwytu. 
 

Strzelania te winny być prowadzone z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych 
przepisami obowiązującymi w danych jednostkach. 

Do prowadzenia strzelań mogą być dopuszczone osoby upoważnione przez komendantów 
/kierowników/ tych jednostek. 

UWAGA! 

W określonym czasie na strzelnicy może być prowadzony tylko jeden rodzaj strzelania! 

 Strzelania sportowe z rubieży 50m do celów ustawionych w odległości 50 i 25m; 
 Pozostałe strzelania określone w pkt. 3 i 4 z rubieży 25m do celów ustawionych w 

odległościach 10, 15, 20 i 25m. 

  



WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY 

1. PROWADZĄCY STRZELANIE 
 prowadzi strzelanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi dla tego rodzaju 

strzelań oraz warunkami określonymi REGULAMINEM strzelnicy, 
 odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, 
 wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, miejsce do treningu na sucho a 

osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu, 
 prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, 
 zapoznaje strzelających z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa 

obowiązującymi dla danego rodzaju strzelań. 

2. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ 
1. Broń palną na terenie strzelnicy poza stanowiskiem przenosi się rozładowaną, z otwartymi 

komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów 
dozwolone jest noszenie ich w kaburach, schowaną w pokrowcach lub kasetach 
przeznaczonych do jej przenoszenia. 

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko 
na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 

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

4. Strzelania i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych 
stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących na strzelnicy celem. 

5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia się do kontroli prowadzącemu 

strzelanie. 
7. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń prowadzącego 

strzelanie. 
8. Strzelający, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów 

dotyczących postaw strzeleckich. 
9. Po komendzie „ S T O P ” / „P R Z E R W I J  O G I E Ń” /, wydanej przez prowadzącego 

strzelanie lub inną osobę, należy natychmiast przerwać strzelanie. 
10. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub 

opiekunów. 
11. Zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko na uwięzi pod 

ścisłym nadzorem opiekuna. 

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ !!! 

1. Strzelania do innych celów niż tarcze oraz celowania do ludzi; 
2. Wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie oraz styczności  

z bronią osobom towarzyszącym; 
3. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika 

/właściciela/; 
4. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na strzelnicy 

osób będących pod ich wpływem. 

OSOBY NARUSZAJĄCE REGULAMIN STRZELNICY USUWA SIĘ ZE STRZELNICY!!! 


