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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 paêdziernika 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç odkryte garnizonowe strzelnice szkolne oraz ich usytuowanie, zapewniajàce spe∏nienie wymagaƒ art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
§ 2. 1. OkreÊlenia u˝yte w rozporzàdzeniu oznaczajà:
1) ustawa — ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane,
2) odkryta garnizonowa strzelnica szkolna, zwana dalej „strzelnicà garnizonowà” — obiekt budowlany
po∏o˝ony na obszarze garnizonu wojskowego, wy-

posa˝ony w sta∏e budowle zabezpieczajàce i sta∏e,
trwale oznaczone linie otwarcia ognia i linie celów,
którego strefa strzelaƒ nie jest ca∏kowicie zakryta
lub zadaszona, przeznaczony do strzelania z ma∏okalibrowej i Êredniokalibrowej broni osobistej, indywidualnej i zespo∏owej oraz ma∏okalibrowej
i Êredniokalibrowej broni pok∏adowej wozów bojowych, z wykorzystaniem amunicji karabinowej
o kalibrze nie wi´kszym ni˝ 7,62 mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie wi´kszym ni˝ 9 mm, wystrzeliwanej z pr´dkoÊcià poczàtkowà nie wi´kszà
ni˝ 1000 m/s,
3) kulochwyty:
a) g∏ówny — budowl´ usytuowanà równolegle do
linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej za
ostatnià linià celów strzelnicy garnizonowej, s∏u˝àcà do zatrzymywania pocisków wystrzelonych
w kierunku tarcz,
b) dolny pod przes∏onà pionowà nr 1 — budowl´
usytuowanà równolegle do linii poczàtkowej
strzelnicy garnizonowej, s∏u˝àcà do zabezpieczania cz´Êci p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy
za przes∏onà pionowà nr 1 przed mo˝liwoÊcià
trafienia strza∏em bezpoÊrednim,
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c) dolny przed linià celów — budowl´ usytuowanà
równolegle do linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej bezpoÊrednio przed linià celów najbli˝szà kulochwytowi g∏ównemu, s∏u˝àcà do os∏ony
urzàdzeƒ strzelnicy zlokalizowanych za tym kulochwytem przed mo˝liwoÊcià trafienia pociskami,
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ni´ç na p∏aszczyênie przeciwnej do p∏aszczyzny ze
Êladem wlotowym, przy trafieniu pod kàtem prostym pociskiem lekkim naboju karabinowego (nabój Kb z pociskiem „L”) kalibru 7,62 mm, wystrzelonym z odleg∏oÊci 100 m z pr´dkoÊcià poczàtkowà
oko∏o 820 m/s,

4) zabezpieczenia boczne — budowle usytuowane
prostopadle do linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej, s∏u˝àce do zatrzymywania pocisków,

17) wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa — niemianowanà
wielkoÊç liczbowà okreÊlajàcà wymaganà minimalnà krotnoÊç gruboÊci materia∏u w stosunku do
ustalonej doÊwiadczalnie odpornoÊci na przebicie,

5) przes∏ona pionowa — element konstrukcyjny wyposa˝enia strzelnicy o powierzchni czo∏owej prostopad∏ej do p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej, usytuowany w okreÊlonej odleg∏oÊci od
linii otwarcia ognia i na ustalonej wysokoÊci ponad
p∏aszczyznà rzeczywistà strzelnicy, stanowiàcy zas∏on´ przed wylotem pocisków poza stref´ strzelaƒ,

18) klasa odpornoÊci po˝arowej — odpornoÊç po˝arowà w rozumieniu § 212 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140
i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz
z 2001 r. Nr 17, poz. 207),

6) strefa strzelaƒ — teren strzelnicy garnizonowej
ograniczony linià poczàtkowà strzelnicy, kulochwytem g∏ównym oraz zabezpieczeniami bocznymi,

19) Polska Norma — norm´ ustanowionà przez Polski
Komitet Normalizacyjny i powszechnie dost´pnà
oraz

7) oÊ strefy strzelaƒ — lini´ prostà stanowiàcà pod∏u˝nà oÊ symetrii strefy strzelaƒ, prostopad∏à do linii
poczàtkowej strzelnicy garnizonowej,

20) jednostka naukowa — jednostk´ naukowà w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
33, poz. 389), prowadzàcà badania naukowe lub
prace rozwojowe z zakresu balistyki zewn´trznej.

8) p∏aszczyzna czo∏owa kulochwytu g∏ównego, dolnego lub przes∏ony pionowej — p∏aszczyzn´ pionowà
lub ukoÊnà znajdujàcà si´ od strony linii otwarcia
ognia,
9) dolna kraw´dê przes∏ony — kraw´dê p∏aszczyzny
czo∏owej przes∏ony pionowej, najbli˝szà p∏aszczyênie bazowej strzelnicy,
10) stanowisko strzeleckie — oznaczone i odpowiednio
wykonane miejsce na strzelnicy garnizonowej,
umo˝liwiajàce strzelajàcemu regulaminowe wykonywanie strzelaƒ,

2. Wymagane w rozporzàdzeniu wymiary w Êwietle
nale˝y rozumieç jako wymiary w najw´˝szym miejscu
wymiarowanego elementu uzyskane po wykoƒczeniu
odpowiednich powierzchni.
§ 3. 1. Rozró˝nia si´ nast´pujàce p∏aszczyzny i linie
geometryczne strzelnicy garnizonowej:
1) p∏aszczyzna bazowa strzelnicy garnizonowej,
2) p∏aszczyzna rzeczywista strzelnicy garnizonowej,

11) strefa dowodzenia — teren strzelnicy garnizonowej
ograniczony linià otwarcia ognia, linià wyjÊciowà
i zabezpieczeniami bocznymi,

3) linia poczàtkowa strzelnicy garnizonowej,

12) sygnalizacja ostrzegawcza — elementy wyposa˝enia strzelnicy garnizonowej, informujàce o prowadzeniu strzelaƒ,

5) linia celów,

13) punkt pomiarowy strzelnicy garnizonowej — sta∏y
punkt wysokoÊciowy (znak geodezyjny), podlegajàcy utrwaleniu, wykonany zgodnie z przepisami
prawa geodezyjnego i kartograficznego, s∏u˝àcy
do wykonywania czynnoÊci geodezyjnych w rejonie strzelnicy garnizonowej,
14) tarczownia — obiekt przeznaczony do przechowywania, przygotowywania i dokonywania napraw
tarcz,

4) linia otwarcia ognia,

6) linia wyjÊciowa,
7) dolna p∏aszczyzna strzelania,
8) górna p∏aszczyzna strzelania,
9) skrajna lewa p∏aszczyzna strzelania,
10) skrajna prawa p∏aszczyzna strzelania.
2. Opis p∏aszczyzn i linii, o których mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 2

15) Rz — d∏ugoÊç promienia wyznaczajàcego wielkoÊç
strefy zagro˝enia strzelnicy garnizonowej,

Klasyfikacja strzelnic garnizonowych

16) odpornoÊç na przebicie — odpornoÊç rozumianà
jako niespowodowanie pojawienia si´ rys lub p´k-

§ 4. 1. Rozró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje strzelnic
garnizonowych o jednej strefie strzelaƒ:
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1) strzelnice garnizonowe o sta∏ej linii otwarcia ognia
— strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii otwarcia ognia i dopuszczalnej wi´cej ni˝ jednej linii celów,
2) strzelnice garnizonowe o zmiennej linii otwarcia
ognia — strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii
celów i dopuszczalnej wi´cej ni˝ jednej linii otwarcia ognia.
2. Strzelnice garnizonowe sk∏adajàce si´ z wi´cej
ni˝ jednej strefy strzelaƒ tworzà wielostrefowà strzelnic´ garnizonowà.
§ 5. 1. Strzelnice garnizonowe o sta∏ej linii otwarcia
ognia dzieli si´ na nast´pujàce typy:
1) typ „A” — do strzelaƒ na odleg∏oÊç do 300 m z postaw strzeleckich „le˝àc” i „kl´czàc” oraz do strzelaƒ z pistoletów wojskowych na odleg∏oÊç od 25 do
50 m z postawy strzeleckiej „stojàc”, do celów sta∏ych, ukazujàcych si´ i ruchomych, o 9 stanowiskach strzeleckich,
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5. Dopuszcza si´ na strzelnicy garnizonowej:
1) typu „A” — przystosowanie jednego skrajnego stanowiska strzeleckiego do strzelania z ma∏okalibrowej i Êredniokalibrowej broni pok∏adowej wozów
bojowych,
2) typu „D” — niewykonywanie stanowiska strzeleckiego do strzelania z broni pok∏adowej wozów bojowych.
6. Ponadto dopuszcza si´ budow´ strzelnicy garnizonowej typu „D” i „S” o mniejszej liczbie linii otwarcia ognia ni˝ okreÊlona w ust. 3.
7. W przypadku odbudowy, rozbudowy lub przebudowy istniejàcej strzelnicy garnizonowej dopuszcza si´
wykonanie strzelnicy garnizonowej o mniejszej liczbie
stanowisk strzeleckich ni˝ okreÊlona w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 6. 1. W zale˝noÊci od rodzaju stosowanych budowli zabezpieczajàcych i wielkoÊci strefy zagro˝enia
strzelnice garnizonowe zalicza si´ do klasy od I do IV.

2) typ „B” — do strzelaƒ na odleg∏oÊç do 200 m z postaw strzeleckich „le˝àc” i „kl´czàc” oraz do strzelaƒ z pistoletów wojskowych na odleg∏oÊç od 25 do
50 m z postawy strzeleckiej „stojàc”, do celów sta∏ych, ukazujàcych si´ i ruchomych, o 6 lub 9 stanowiskach strzeleckich,

2. Wymagania wobec poszczególnych klas strzelnic
garnizonowych, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

3) typ „C” — do strzelaƒ na odleg∏oÊç do 100 m z postawy strzeleckiej „le˝àc” oraz do strzelaƒ z pistoletów wojskowych na odleg∏oÊç od 25 do
50 m z postawy strzeleckiej „stojàc”, do celów sta∏ych i ukazujàcych si´, o liczbie stanowisk strzeleckich od 4 do 12.

Ogólne warunki techniczne strzelnic garnizonowych

Rozdzia∏ 3

§ 7. 1. Strzelnica garnizonowa zawiera:
1) stref´ strzelaƒ,
2) kulochwyt g∏ówny,

2. Schematy strzelnic, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajà odpowiednio za∏àczniki nr 2—4 do rozporzàdzenia.

3) zabezpieczenia boczne,

3. Strzelnice garnizonowe o zmiennej linii otwarcia
ognia dzieli si´ na nast´pujàce typy:

5) zaplecze techniczno-gospodarcze,

1) typ „D” — do strzelaƒ na odleg∏oÊç: 300 m, 200 m,
150 m i 100 m z postaw strzeleckich „le˝àc” i „kl´czàc” do celów sta∏ych, ukazujàcych si´ i ruchomych, o jednym stanowisku strzeleckim na ka˝dej
linii otwarcia ognia, oraz do strzelaƒ z pistoletów
wojskowych na odleg∏oÊç od 25 do 50 m z postawy
strzeleckiej „stojàc”, a tak˝e jednym stanowisku
strzeleckim do strzelania z broni pok∏adowej wozów bojowych na odleg∏oÊç 300 m,
2) typ „S” — do strzelaƒ na odleg∏oÊç: 150 m,100 m,
75 m i 50 m z postawy strzeleckiej „le˝àc” oraz do
strzelaƒ z pistoletów wojskowych na odleg∏oÊç od
25 do 50 m z postawy strzeleckiej „stojàc”, do celów sta∏ych i ukazujàcych si´, o liczbie stanowisk
strzeleckich od 4 do 12 na ka˝dej linii otwarcia
ognia.
4. Schematy strzelnic, o których mowa w ust. 3,
okreÊlajà odpowiednio za∏àczniki nr 5 i 6 do rozporzàdzenia.

4) stref´ dowodzenia,

6) strefy ochronne:
a) niebezpiecznà,
b) zagro˝enia.
2. W sk∏ad strefy strzelaƒ wchodzà:
1) linia celów,
2) linia otwarcia ognia,
3) przes∏ona pionowa nr 1,
4) kulochwyt dolny:
a) pod przes∏onà pionowà nr 1,
b) przed linià celów,
5) instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne.
3. W sk∏ad strefy strzelaƒ mogà tak˝e wchodziç:
1) dodatkowe linie celów lub dodatkowe linie otwarcia ognia,
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2) dodatkowe przes∏ony pionowe,
3) zabudowa kulochwytu g∏ównego,
4) zabezpieczenie poziome nad przes∏onami pionowymi nr 1 i nr 2,
5) schrony obs∏ugi celów,
6) torowiska tarczociàgów celów ruchomych i ukazujàcych si´.
4. W strefie dowodzenia wyznacza si´:
1) lini´ wyjÊciowà,
2) stanowiska strzeleckie,
3) stanowisko dowodzenia.
5. W sk∏ad zaplecza techniczno-gospodarczego
wchodzà:
1) tarczownia,
2) punkt zaopatrzenia w wod´,
3) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
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konstrukcji obiektów, odpowiednie do stanu zagro˝enia, wynikajàcego z prognozowanych oddzia∏ywaƒ powodowanych eksploatacjà górniczà, przez które rozumie si´ wymuszone przemieszczenia i odkszta∏cenia
oraz drgania pod∏o˝a.
§ 10. 1. Skarpy, zbocza i Êciany oporowe wykonane
na terenie strzelnicy garnizonowej sprawdza si´ pod
wzgl´dem ogólnej statecznoÊci.
2. Sprawdzenie statecznoÊci, o którym mowa
w ust. 1, uznaje si´ za spe∏nione, je˝eli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.
§ 11. 1. Na terenie strzelnicy garnizonowej ustawia
si´, w nast´pujàcych miejscach, maszty s∏u˝àce do
umieszczania oÊwietlenia ostrzegawczego i wciàgania
choràgiewek ostrzegawczych:
1) na kraƒcach kulochwytu g∏ównego — maszty o wysokoÊci 3 m do umieszczania oÊwietlenia ostrzegawczego,
2) na kulochwycie g∏ównym w osi strefy strzelaƒ —
maszt o wysokoÊci 3 m do wciàgania choràgiewek
ostrzegawczych,

4) drogi dojazdowe z placem postojowym,
5) punkty:
a) pierwszej pomocy medycznej,
b) czyszczenia broni,
c) amunicyjny,
d) nauczania.
6. Dopuszcza si´, na terenie zaplecza techniczno-gospodarczego, lokalizacj´ budynku lub obiektu s∏u˝àcego do zapewnienia w∏aÊciwych warunków pracy
obs∏ugi strzelnicy garnizonowej, w tym pe∏nienia dy˝urów w systemie ciàg∏ym.
§ 8. Elementy budowli strzelnic garnizonowych ulegajàce:
1) uszkodzeniu w trakcie u˝ytkowania — wykonuje si´
w sposób umo˝liwiajàcy ich ∏atwà wymian´ lub
uzupe∏nienie,
2) korozji, w tym równie˝ biologicznej — zabezpiecza
si´ przed tymi zagro˝eniami i tak konstruuje, aby
by∏a mo˝liwa ich naprawa lub wymiana.
§ 9. 1. Budowle na terenie strzelnicy garnizonowej
posadawia si´ na pod∏o˝u, które pod wp∏ywem dzia∏ajàcych obcià˝eƒ, dzia∏ania wody i innych czynników nie
ulega zmianom zagra˝ajàcym bezpieczeƒstwu obiektów budowlanych, uniemo˝liwiajàcym lub zak∏ócajàcym ich u˝ytkowanie.
2. Pod∏o˝e lub jego fragmenty niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 powinno zostaç odpowiednio wzmocnione.
3. Na terenach podlegajàcych wp∏ywom podziemnej dzia∏alnoÊci górniczej stosuje si´ zabezpieczenia

3) na linii wyjÊciowej w osi strefy strzelaƒ — maszt
o wysokoÊci 3 m do umieszczania oÊwietlenia
ostrzegawczego i do wciàgania choràgiewek
ostrzegawczych,
4) na kraƒcach linii wyjÊciowej — maszty o wysokoÊci
1 m do umieszczania oÊwietlenia ostrzegawczego,
5) na kraƒcach linii otwarcia ognia — maszty o wysokoÊci 1 m do umieszczania oÊwietlenia ostrzegawczego,
6) na stanowisku dowodzenia — maszt o wysokoÊci
1,2 m ponad najwy˝szy punkt stanowiska dowodzenia, do umieszczania oÊwietlenia ostrzegawczego.
2. Maszty do umieszczania oÊwietlenia ostrzegawczego mogà byç usytuowane tak˝e na schronach lub
w ich pobli˝u, w sposób zapewniajàcy widocznoÊç zamontowanego na nich oÊwietlenia ze stanowiska dowodzenia.
3. Konstrukcja masztów, na których umieszcza si´
oÊwietlenie ostrzegawcze, powinna zapewniç ∏atwà
i bezpiecznà konserwacj´ lamp ostrzegawczych.
Rozdzia∏ 4
Zabudowa i zagospodarowanie dzia∏ki budowlanej
§ 12. Strzelnice garnizonowe sytuuje si´ na terenach zamkni´tych, o których mowa w art. 3 pkt 15 ustawy.
§ 13. 1. Strefy strzelaƒ, wielostrefowej strzelnicy
garnizonowej, wyznacza si´ równolegle do siebie, z zachowaniem tego samego kierunku strzelaƒ.
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2. Linie otwarcia ognia wszystkich stref strzelaƒ
wielostrefowej strzelnicy garnizonowej, sk∏adajàcej si´
ze stref o sta∏ej linii otwarcia ognia, tworzà jednà prostà.
3. Na wielostrefowej strzelnicy garnizonowej, posiadajàcej wi´cej ni˝ dwie strefy strzelaƒ, pomi´dzy
ka˝dà parà stref strzelaƒ wykonuje si´ podwójne zabezpieczenie boczne w takiej odleg∏oÊci, aby by∏o zapewnione dojÊcie do schronów obs∏ugi celów, o szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 3,0 m pomi´dzy kraw´dziami
podstaw zabezpieczeƒ bocznych.
§ 14. Elementy zaplecza techniczno-gospodarczego
strzelnicy garnizonowej sytuuje si´ poza strefà strzelaƒ
i strefà dowodzenia, w kierunku przeciwnym do kierunku strzelaƒ.
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3. Urzàdzenia budowlane, o których mowa w ust. 1,
wykonuje si´ z materia∏ów niepalnych.
§ 19. Odleg∏oÊç zadaszonych os∏on lub pomieszczeƒ z pojemnikami na odpadki sta∏e, o których mowa
w § 18 ust. 1, nie mo˝e byç mniejsza ni˝:
1) 10 m — od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
2) 3 m — od granicy z dzia∏kà sàsiednià,
3) 10 m — od stanowiska dowodzenia,
4) 5 m — od linii wyjÊciowej strzelnicy.
Rozdzia∏ 5
Strefy ochronne strzelnicy garnizonowej

§ 15. Punkt pomiarowy strzelnicy garnizonowej
umieszcza si´, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w stosunku do znaków geodezyjnych, na terenie strefy dowodzenia lub zaplecza techniczno-gospodarczego
strzelnicy garnizonowej.

§ 20. Strefy ochronne wyznacza si´ dla ka˝dej
strzelnicy garnizonowej, w celu wykluczenia zagro˝enia ra˝eniem pociskami osób i mienia znajdujàcych si´
poza obszarem strefy strzelaƒ.

§ 16. 1. Do strzelnicy garnizonowej i urzàdzeƒ z nià
zwiàzanych zapewnia si´ dojÊcie i dojazd pojazdów
mechanicznych od drogi publicznej.

§ 21. 1. Strefa niebezpieczna obejmuje teren w odleg∏oÊci:

2. Dojazd, o którym mowa w ust. 1, wykonuje si´ o:

1) 150,00 m od skrajnych zewn´trznych kraw´dzi podstaw kulochwytu g∏ównego i prawego zabezpieczenia bocznego,

1) szerokoÊci co najmniej 3 m,
2) nawierzchni utwardzonej lub gruntowej,
3) promieniach zewn´trznych ∏uków o d∏ugoÊci co
najmniej 11 m,
4) odst´pach pomi´dzy koronami drzew do wysokoÊci 4 m liczonej od nawierzchni jezdni co najmniej
3 m.
3. Do strefy dowodzenia zapewnia si´ swobodny
dojazd od strony zaplecza techniczno-gospodarczego,
o szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 3 m.
§ 17. 1. Na terenie zaplecza techniczno-gospodarczego urzàdza si´ plac postojowy nie mniejszy ni˝
20 x 20 m.
2. P∏aszczyzn´ placu, o którym mowa w ust. 1,
kszta∏tuje si´ w sposób zapewniajàcy jego odwodnienie.
3. Nawierzchni´ placu, o którym mowa w ust. 1,
wykonuje si´ jako utwardzonà lub gruntowà stabilizowanà i oznacza si´ na niej stanowiska postojowe.
§ 18. 1. W rejonie strzelnicy garnizonowej sytuuje
si´ place, zadaszone os∏ony lub pomieszczenia na pojemniki s∏u˝àce do czasowego gromadzenia odpadków
sta∏ych, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci ich segregacji.
2. Pomi´dzy urzàdzeniami budowlanymi, o których
mowa w ust. 1, a miejscem dojazdu samochodów
Êmieciarek wywo˝àcych odpadki wykonuje si´ utwardzone dojÊcie umo˝liwiajàce przemieszczanie pojemników na w∏asnych ko∏ach lub na wózkach.

2) 50,00 m od skrajnej zewn´trznej kraw´dzi podstawy lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia
ognia.
2. Strefa zagro˝enia obejmuje teren:
1) dla strzelnic garnizonowych klasy I — strefy niebezpiecznej,
2) dla strzelnic garnizonowych pozosta∏ych klas —
strefy niebezpiecznej powi´kszony:
a) za kulochwytem g∏ównym — o pas terenu szerokoÊci strefy niebezpiecznej i g∏´bokoÊci do Rz, liczàc od linii otwarcia ognia;
b) na lewo od strefy niebezpiecznej — o teren
w kszta∏cie wycinka ko∏a ograniczony promieniem o d∏ugoÊci Rz, wyprowadzonym z punktu
przeci´cia linii otwarcia ognia i lewej kraw´dzi
strefy niebezpiecznej, odchylonym w lewo od
kraw´dzi strefy niebezpiecznej o kàt 30°,
c) na prawo od strefy niebezpiecznej — o teren
w kszta∏cie wycinka ko∏a ograniczony promieniem o d∏ugoÊci Rz, wyprowadzonym z punktu
przeci´cia linii otwarcia ognia i prawej kraw´dzi
strefy niebezpiecznej, odchylonym w prawo od
kraw´dzi strefy niebezpiecznej o kàt 60°.
3. D∏ugoÊç promienia Rz wynosi:
1) dla strzelnic garnizonowych klasy IV

— 5100 m,

2) dla strzelnic garnizonowych klasy III

— 3500 m,

3) dla strzelnic garnizonowych klasy II o sta∏ej linii
otwarcia ognia — ustalany jest w przedziale od
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150 do 3500 m, w zale˝noÊci od warunków lokalizacyjnych i usytuowania dodatkowych przes∏on
pionowych,

os∏oni´ta oddzielnymi przes∏onami, okreÊlonymi przez
jednostk´ naukowà, lub istnieje mo˝liwoÊç wy∏àczenia
ruchu po tej drodze w czasie prowadzenia strzelania.

4) dla strzelnic garnizonowych klasy II o zmiennej linii
otwarcia ognia:

§ 24. 1. W strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej dopuszcza si´ lokalizacj´ obiektów takich jak:

a) typu „D”

— 700 m,

b) typu „S”

— 1000 m.

4. Sposób ustalania d∏ugoÊci promienia, o którym
mowa w ust. 3 pkt 3, okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.
5. Dopuszcza si´, na podstawie orzeczenia jednostki naukowej, zmniejszenie rozmiarów strefy zagro˝enia
w przypadku wyst´powania naturalnych wzniesieƒ terenu.
6. Wokó∏ wielostrefowej strzelnicy garnizonowej
wyznacza si´ jednà stref´ niebezpiecznà, odmierzonà
od linii otwarcia ognia i skrajnych zabezpieczeƒ bocznych oraz najbardziej oddalonych kulochwytów g∏ównych.
7. Sposób wyznaczania stref ochronnych strzelnicy
garnizonowej okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.
§ 22. 1. W strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej, z zastrze˝eniem § 23—26, poza budynkami
i obiektami s∏u˝àcymi do bezpoÊredniej obs∏ugi strzelnicy garnizonowej, nie mogà si´ znajdowaç:
1) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na sta∏y lub
czasowy pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów
okreÊlajàcych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuowanie,
2) lotniska i pola wzlotów,
3) drogi ko∏owe i kolejowe,
4) magazyny Êrodków bojowych, materia∏ów toksycznych, promieniotwórczych, ∏atwo palnych i innych
materia∏ów niebezpiecznych,
5) obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, w szczególnoÊci:
miejsca wypoczynku, place zabaw, oÊrodki i boiska
sportowe, miejsca parkingowe, cmentarze, kàpieliska,
6) obiekty s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub hodowlanej.
2. Budynki i obiekty, s∏u˝àce do bezpoÊredniej obs∏ugi strzelnicy garnizonowej, mogà si´ znajdowaç
w strefie niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej jedynie na obszarze przed linià wyjÊciowà po∏o˝onà najdalej od kulochwytu g∏ównego.
§ 23. 1. Droga dojazdowa do strzelnicy garnizonowej mo˝e przecinaç stref´ niebezpiecznà jedynie przed
linià wyjÊciowà strzelnicy garnizonowej.
2. Dopuszcza si´ inne usytuowanie drogi dojazdowej do strzelnicy garnizonowej, je˝eli droga ta jest

1) strzelnica do strzelania z broni ma∏okalibrowej,
pneumatycznej lub pistoletów konstrukcyjnie przystosowanych do strzelania jedynie ogniem pojedynczym,
2) plac treningów ogniowych,
3) plac çwiczeƒ ogniowych za∏óg wozów bojowych,
4) strzelnica do strzelania amunicjà çwiczebnà.
2. Linie wyjÊciowe strzelnicy garnizonowej oraz
wszystkich wyst´pujàcych obiektów, o których mowa
w ust. 1, tworzà jednà lini´ prostà.
§ 25. 1. W strefie zagro˝enia strzelnicy garnizonowej dopuszcza si´ lokalizacj´, innych ni˝ wymienione
w § 24 ust. 1, obiektów terenowej bazy szkoleniowej Si∏
Zbrojnych, o których mowa w odr´bnych przepisach
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane nieb´dàce budynkami,
s∏u˝àce obronnoÊci Paƒstwa oraz ich usytuowanie.
2. Usytuowanie obiektów, o których mowa w ust. 1,
w strefie zagro˝enia strzelnicy garnizonowej powoduje dopuszczenie takiej strzelnicy do u˝ytkowania
z ograniczeniem mo˝liwoÊci jednoczesnego prowadzenia strzelania na strzelnicy i prowadzenia zaj´ç na terenie tych obiektów szkoleniowych.
§ 26. 1. Dopuszcza si´ przecinanie stref zagro˝enia
strzelnicy garnizonowej przez drogi ko∏owe i kolejowe
oraz lokalizowanie w tych strefach magazynów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 4, je˝eli obiekty te, wraz
z drogami dojÊcia lub dojazdu, zosta∏y zabezpieczone
przes∏onami, w sposób okreÊlony przez jednostk´ naukowà.
2. Sposób zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,
jednostka naukowa okreÊla dla ka˝dego przypadku indywidualnie.
§ 27. 1. Wokó∏ strefy niebezpiecznej ka˝dej strzelnicy garnizonowej, z zastrze˝eniem ust. 4, wykonuje si´
ogrodzenie ostrzegawcze o wysokoÊci co najmniej
1,5 m z siatki lub drutu rozmieszczonego w rz´dach poziomych co 30 cm, umocowanego na s∏upach betonowych lub stalowych.
2. Na drodze dojazdowej, w miejscu przekraczania
granicy strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej,
ustawia si´ zapor´ drogowà typu kolejowego lub innà
spe∏niajàcà t´ samà funkcj´, o szerokoÊci przejazdu
w Êwietle co najmniej 3,0 m.
3. Na ca∏ym obwodzie ogrodzenia strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej umieszcza si´ tablice
ostrzegawcze w nast´pujàcych miejscach:

Dziennik Ustaw Nr 132

— 10339 —

1) przy wjeêdzie na teren strefy,
2) przy za∏amaniach linii ogrodzenia,
3) w punktach charakterystycznych, a w szczególnoÊci: na wierzcho∏kach wzniesieƒ, w przecinkach leÊnych,
4) na ca∏ej d∏ugoÊci ogrodzenia w rozstawie nieprzekraczajàcym 25 m.
4. Je˝eli teren dzia∏ki lub strefy zagro˝enia jest
ogrodzony, dopuszcza si´, na odcinku za linià wyjÊciowà, wykonanie cz´Êci ogrodzenia strefy niebezpiecznej, w formie balustrady o wysokoÊci 1,10 m.
5. Wzór tablicy, o której mowa w ust. 3, okreÊla za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia (rys. nr 1).
§ 28. 1. Wokó∏ strefy zagro˝enia strzelnicy garnizonowej klasy II, III i IV wykonuje si´, z zastrze˝eniem
ust. 3, ogrodzenie ostrzegawcze z balustrady o wysokoÊci 1,10 m ponad poziom terenu.
2. Na ca∏ym obwodzie ogrodzenia strefy zagro˝enia
umieszcza si´ tablice ostrzegawcze w nast´pujàcych
miejscach:
1) przy wjeêdzie na teren strefy,
2) przy za∏amaniach linii ogrodzenia,
3) w punktach charakterystycznych, takich jak: wierzcho∏ek wzniesienia, przecinka leÊna,
4) na ca∏ej d∏ugoÊci ogrodzenia w rozstawie nieprzekraczajàcym 50 m.
3. Je˝eli strefa zagro˝enia znajduje si´ w ca∏oÊci na
obszarze dzia∏ki ogrodzonej, dopuszcza si´ oznaczenie
strefy zagro˝enia wy∏àcznie tablicami, które umieszcza
si´ w sposób okreÊlony w ust. 2.
4. Wzór tablicy, o której mowa w ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia (rys. nr 2).
§ 29. 1. W przypadku gdy strefy ochronne strzelnicy garnizonowej obejmujà obszar morskich wód terytorialnych lub wód Êródlàdowych, ogrodzenie stref doprowadza si´ do linii brzegowej.
2. Granice stref ochronnych, o których mowa w ust. 1,
oznacza si´ bojami, p∏awami lub stawami w sposób
umo˝liwiajàcy ustalenie przebiegu tych granic.
3. Na linii brzegowej umieszcza si´ tablice ostrzegawcze, o których mowa odpowiednio w § 27 ust. 3
i w § 28 ust. 2.
4. Na obszarach stref, o których mowa w ust. 1, dopuszcza si´ prowadzenie hodowlanej gospodarki rybnej.
Rozdzia∏ 6
Strefa strzelaƒ strzelnicy garnizonowej
§ 30. P∏aszczyzn´ strefy strzelaƒ wykonuje si´ ze
spadkiem w kierunku linii celów o kàt nieprzekraczajàcy 2 stopni.

Poz. 1479

§ 31. 1. Na terenie strefy strzelaƒ wykonuje si´ odwodnienie zapewniajàce prawid∏owe i bezpieczne
dzia∏anie urzàdzeƒ technicznych wyposa˝enia strzelnicy garnizonowej oraz niegromadzenie si´ wód na obszarze stanowisk strzeleckich.
2. Odwodnienie zabudowy kulochwytu g∏ównego
oraz zabezpieczenia poziomego nad przes∏onami pionowymi nr 1 i nr 2 wykonuje si´ w sposób nieutrudniajàcy obserwacji celów i prowadzenia ognia ze stanowisk strzeleckich.
3. Instalacj´ odwadniajàcà, o której mowa w ust. 1
i 2, wykonuje si´ w taki sposób, aby nie by∏a nara˝ona
na trafienie strza∏em bezpoÊrednim.
§ 32. 1. Powierzchnia strefy strzelaƒ nie mo˝e zawieraç ˝adnych przeszkód utrudniajàcych obserwacj´
celów, a w szczególnoÊci drzew i krzewów.
2. W strefie strzelaƒ, na g∏´bokoÊci do 0,20 m, nie
mogà znajdowaç si´ jakiekolwiek elementy twarde,
a w szczególnoÊci: kamienie, gruz, kszta∏towniki stalowe.
§ 33. 1. W strefie strzelaƒ, wzd∏u˝ zabezpieczenia
bocznego, w którym usytuowane sà schrony obs∏ugi
celów, wykonuje si´ Êcie˝k´ o szerokoÊci nie mniejszej
ni˝ 1 m, usytuowanà w poziomie lub poni˝ej rzeczywistej p∏aszczyzny strzelnicy garnizonowej, s∏u˝àcà do
dojÊcia pieszego do schronów obs∏ugi celów.
2. Dopuszcza si´ wykonanie pasa, o szerokoÊci nie
mniejszej ni˝ 3 m, s∏u˝àcego do dojazdu pojazdów do
kulochwytu g∏ównego.
3. W zale˝noÊci od warunków lokalnych dopuszcza
si´ wykonanie stabilizacji nawierzchni pasa, o którym
mowa w ust. 2.
§ 34. 1. Elementy strzelnicy garnizonowej, niezwiàzane bezpoÊrednio z wyposa˝eniem strefy strzelaƒ, nie
mogà byç usytuowane pomi´dzy wewn´trznymi kraw´dziami podstaw zabezpieczeƒ bocznych.
2. PodnoÊniki tarcz umieszcza si´, z zastrze˝eniem
ust. 3, nie mniej ni˝ 0,20 m poni˝ej poziomu p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, w sposób zapewniajàcy ich prawid∏owà prac´.
3. W przypadku gdy, ze wzgl´dów technicznych, nie
jest mo˝liwe sytuowanie podnoÊników tarcz w sposób
okreÊlony w ust. 2, wykonuje si´, poni˝ej poziomu
p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej,
gniazda podnoÊników umo˝liwiajàce ich ustawianie jedynie na czas przeprowadzania danego strzelania.
§ 35. Odleg∏oÊç linii celów najbli˝szej kulochwytowi g∏ównemu nie mo˝e przekraczaç 3,0 m od kraw´dzi
podstawy kulochwytu g∏ównego.
§ 36. 1. W strefie strzelaƒ oznacza si´ w sposób
trwa∏y wszystkie linie otwarcia ognia i linie celów, przewidziane dla danej strzelnicy garnizonowej, oraz oÊ kulochwytu dolnego przed linià celów najbli˝szà kulochwytowi g∏ównemu.
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2. Na liniach celów oznacza si´ w sposób trwa∏y
miejsca ustawiania ka˝dego rodzaju tarcz lub wyposa˝a si´ je w sta∏e uchwyty do ustawiania tarcz.
3. Dla ka˝dej linii celów okreÊla si´ wysokoÊç dolnej kraw´dzi ka˝dego rodzaju tarcz przewidzianych do
zastosowania na danej linii.
4. Trwa∏e oznaczenie linii celów powinno umo˝liwiaç kontrolny pomiar wysokoÊci dolnej kraw´dzi tarcz
w stosunku do p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej.
5. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1, umieszcza
si´ poza skrajnymi p∏aszczyznami strzelania.

Poz. 1479

w sposób okreÊlony w pkt 1, o 1,50 m po obu stronach osi symetrii p∏aszczyzny strefy strzelaƒ, bez
wzgl´du na rodzaj u˝ytego materia∏u konstrukcyjnego.
§ 41. SzerokoÊç korony kulochwytu, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), nie mo˝e wynosiç mniej
ni˝ 1,0 m.
§ 42. 1. P∏aszczyzn´ czo∏owà kulochwytu, o którym
mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), do wysokoÊci 5,0 m ponad p∏aszczyzn´ rzeczywistà strzelnicy garnizonowej
oraz cz´Êç ziemnà kulochwytu, o którym mowa w § 39
ust. 2 pkt 1 lit b), wykonuje si´ o pochyleniu 1:1.

6. Oznaczenia i uchwyty, o których mowa w ust. 2,
umieszcza si´ poni˝ej poziomu p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej.

2. Powy˝ej wysokoÊci 5,0 m kulochwyt, o którym
mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), wykonuje si´ do pe∏nej
wysokoÊci, okreÊlonej w § 39 ust. 1, o pochyleniu skarpy 1:1,5.

§ 37. Oprawy oÊwietleniowe s∏u˝àce do podÊwietlania celów umieszcza si´ poni˝ej poziomu p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej.

3. W kulochwycie, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt
1 lit. a), na wysokoÊci 3,0 m wykonuje si´ odsadzk´ poziomà o szerokoÊci 2,0 m.

Rozdzia∏ 7

4. P∏aszczyzn´ tylnà ziemnego kulochwytu g∏ównego wykonuje si´ o pochyleniu 1:1,5.

Kulochwyty strzelnic garnizonowych
§ 38. Kulochwyty strzelnicy garnizonowej sytuuje
si´ równolegle do linii poczàtkowej tej strzelnicy.
§ 39. 1. WysokoÊç kulochwytu g∏ównego nie mo˝e
byç mniejsza ni˝ 1,0 m ponad rz´dnà kraw´dzi przeci´cia górnej p∏aszczyzny strzelania z p∏aszczyznà czo∏owà
kulochwytu g∏ównego.
2. Kulochwyt g∏ówny wykonuje si´ jako:
1) wa∏ ochronny:
a) wykonany w ca∏oÊci w postaci nasypu ziemnego
lub
b) z nasypu ziemnego do wysokoÊci 3,0 m (wa∏
ziemny) oraz z konstrukcji betonowej lub murowej powy˝ej tej wysokoÊci albo
2) konstrukcj´ betonowà lub murowà z os∏onà.
3. Kulochwyt g∏ówny wykonuje si´ w sposób
umo˝liwiajàcy wejÊcie na koron´ kulochwytu, poza jego p∏aszczyznà czo∏owà, w celu wykonywania czynnoÊci obs∏ugowych i konserwacyjnych.
4. Schematy kulochwytów, o których mowa w ust. 2,
okreÊla za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia (rys. nr 1—4).
§ 40. Kulochwyt g∏ówny wykonuje si´ o d∏ugoÊci:
1) kulochwyt, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 —
równej odleg∏oÊci przeci´cia skrajnej lewej p∏aszczyzny strzelania i skrajnej prawej p∏aszczyzny
strzelania z p∏aszczyznà pionowà poprowadzonà
przez górnà kraw´dê kulochwytu g∏ównego,
2) kulochwyt, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2 — powi´kszonej, w stosunku do d∏ugoÊci ustalonej

§ 43. 1. Powierzchni´ czo∏owà kulochwytu, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), oraz cz´Êci ziemnej
kulochwytu, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 lit. b),
wykonuje si´ z materia∏ów sypkich o granulacji od 2 do
5 mm, niezawierajàcych w warstwie zewn´trznej o gruboÊci 20 cm materia∏ów twardych, takich jak: kamienie,
gruz, z∏om stalowy.
2. Powierzchni´ czo∏owà, o której mowa w ust. 1,
zabezpiecza si´ w sposób trwa∏y poprzez darniowanie
pe∏ne.
3. Wystajàcà ponad nasyp ziemny cz´Êç kulochwytu g∏ównego, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 1 lit. b),
wykonuje si´ jako odpornà na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „2,5”.
4. Cz´Êç kulochwytu, o której mowa w ust. 3, od
strony stanowisk strzeleckich obudowuje si´ ok∏adzinà
drewnianà o gruboÊci co najmniej 32 mm w ten sposób, aby pomi´dzy ok∏adzinà a kulochwytem by∏a wolna przestrzeƒ, wynoszàca od 2 do 3 cm.
5. Na p∏aszczyênie ok∏adziny kulochwytu, o której
mowa w ust. 4, od strony stanowisk strzeleckich nie
mogà znajdowaç si´ twarde elementy mogàce powodowaç powstawanie odbitek (rykoszetów), w szczególnoÊci: nakr´tki, gwoêdzie, uchwyty mocujàce.
§ 44. 1. Kulochwyt, o którym mowa w § 39 ust. 2
pkt 2, buduje si´ jako odporny na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „2,5”.
2. P∏aszczyzn´ czo∏owà kulochwytu, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2, wykonuje si´ jako pionowà.
3. Kulochwyt, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2,
buduje si´ o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 30 cm z betonu
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klasy co najmniej B-15 lub ceg∏y pe∏nej klasy co najmniej 15.

§ 46. 1. Zabudow´ kulochwytu g∏ównego wykonuje si´ na ca∏ej d∏ugoÊci kulochwytu.

4. Kulochwyt, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2,
do wysokoÊci 3,0 m ponad poziom p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy os∏ania si´ od strony linii otwarcia
ognia:

2. Zabudow´ kulochwytu g∏ównego wykonuje si´
w sposób zapewniajàcy w∏aÊciwe odprowadzenie wód
opadowych poza teren strefy strzelaƒ.

1) nasypem z materia∏ów sypkich, takich jak: ˝wir, piasek, spe∏niajàcym nast´pujàce warunki:
a) niezawierajàcym innych materia∏ów twardych,
b) w warstwie wierzchniej gruboÊci 20 cm stosuje
si´ materia∏ o granulacji 2—5 mm,
c) gruboÊç warstwy ochronnej kulochwytu nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1 m,
d) nasyp ten zabezpiecza si´ poprzez darniowanie
pe∏ne lub os∏onà drewnianà gruboÊci co najmniej 50 mm, albo
2) warstwà tarcicy oraz p∏ytami stalowymi, przy zapewnieniu nast´pujàcych warunków:
a) kantówki lub okràglaki o d∏ugoÊci co najmniej
1,0 m, tworzàce warstw´ ochronnà, uk∏ada si´
prostopadle do p∏aszczyzny czo∏owej kulochwytu g∏ównego,
b) p∏yty stalowe o gruboÊci co najmniej 10 mm
umieszcza si´ bezpoÊrednio przed p∏aszczyznà
czo∏owà kulochwytu g∏ównego, pomi´dzy kulochwytem a jego os∏onà,
c) na strzelnicy garnizonowej dopuszczonej do
strzelania do celów ruchomych pas p∏yt stalowych o szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 80 cm
umieszcza si´ na ca∏ej d∏ugoÊci kulochwytu
g∏ównego,
d) na strzelnicy garnizonowej niedopuszczonej do
strzelania do celów ruchomych p∏yty stalowe,
o wymiarach nie mniej ni˝ 80 x 80 cm, umieszcza si´ za ka˝dà tarczà.
5. P∏aszczyzn´ kulochwytu, o którym mowa w § 39
ust. 2 pkt 2, przeciwnà do strefy strzelaƒ wykonuje si´
z zachowaniem warunku utrzymania wysokoÊci kulochwytu 3,0 m ponad otaczajàcy teren, a˝ do miejsc po∏àczeƒ z zabezpieczeniami bocznymi.
§ 45. Zabudowa kulochwytu g∏ównego sk∏ada si´ z:
1) zabezpieczenia poziomego (zadaszenia) nad linià
celów o takiej d∏ugoÊci, rozumianej jako g∏´bokoÊç
zabudowy kulochwytu g∏ównego, aby pokrywa∏o
teren od kulochwytu g∏ównego do miejsca, w którym nast´puje przeci´cie zabezpieczenia z p∏aszczyznà przechodzàcà przez oÊ pod∏u˝nà kulochwytu dolnego, zlokalizowanego bezpoÊrednio przed
linià celów, odchylonà od pionu w kierunku linii
otwarcia ognia o kàt nie mniejszy ni˝ 15 stopni,
2) elementów pionowych zabudowy usytuowanych
w osiach zabezpieczeƒ bocznych, na odcinku od
przedniej kraw´dzi zabezpieczenia poziomego nad
linià celów do miejsca ich po∏àczenia z kulochwytem g∏ównym.

3. Schemat zabudowy, o której mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia (rys. nr 5).
§ 47. 1. Zabezpieczenie poziome zabudowy kulochwytu g∏ównego wykonuje si´ jako pe∏ne i trwa∏e
z materia∏ów odpornych na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „1,2”.
2. Elementy pionowe zabudowy kulochwytu g∏ównego wykonuje si´ jako pe∏ne i trwa∏e z materia∏ów odpornych na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „1,5”.
3. Ca∏oÊç zabudowy kulochwytu g∏ównego zabezpiecza si´, od strony strefy strzelaƒ, os∏onà z tarcicy
o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 50 mm.
§ 48. 1. Kulochwyt dolny sytuuje si´:
1) pod przes∏onà najbli˝szà linii otwarcia ognia, czyli
przes∏onà pionowà nr 1,
2) bezpoÊrednio przed linià celów najbli˝szà kulochwytowi g∏ównemu.
2. Kulochwyt dolny wykonuje si´ o wysokoÊci:
1) pod przes∏onà pionowà nr 1 — do przeci´cia p∏aszczyzny czo∏owej przes∏ony z dolnà p∏aszczyznà
strzelania wyznaczonà przez odpowiadajàcà lini´
otwarcia ognia,
2) przed linià celów najbli˝szà kulochwytu g∏ównego
— 0,90 m ponad rzeczywistà p∏aszczyznà strzelnicy
garnizonowej.
3. D∏ugoÊç kulochwytu dolnego powinna byç równa:
1) pod przes∏onà pionowà nr 1 — rozstawowi podpór
przes∏ony,
2) przed linià celów najbli˝szà kulochwytu g∏ównego
— odleg∏oÊci przeci´cia skrajnej lewej i skrajnej
prawej p∏aszczyzny strzelania z p∏aszczyznà pionowà przechodzàcà przez czo∏owà kraw´dê kulochwytu dolnego z obustronnym dodaniem po
1,50 m.
§ 49. 1. P∏aszczyzn´ czo∏owà kulochwytu, o którym
mowa w § 48 ust. 1 pkt 1, wykonuje si´ jako pionowà
i równoleg∏à do linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej.
2. Spadek p∏aszczyzny korony kulochwytu, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 1, w kierunku kulochwytu
g∏ównego, wykonuje si´ o pochyleniu nie mniejszym
ni˝ nachylenie dolnej p∏aszczyzny strzelania.
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3. P∏aszczyzn´ tylnà kulochwytu, o którym mowa
w § 48 ust. 1 pkt 1, wykonuje si´ o pochyleniu 1:1,5.
4. Koron´ kulochwytu, o którym mowa w § 48 ust. 1
pkt 1, wykonuje si´ zgodnie ze schematem zawartym
w za∏àczniku nr 11 do rozporzàdzenia (rys. nr 6), z tym
˝e:
1) gruboÊç blachy stalowej, umieszczonej w koronie
kulochwytu, nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 10 mm,
2) szerokoÊç korony kulochwytu nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 1,0 m.
§ 50. Kulochwyt, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 2,
wykonuje si´ w ca∏oÊci jako budowl´ ziemnà, pozbawionà jakichkolwiek elementów twardych, takich jak:
kamienie o Êrednicy powy˝ej 2 mm, kszta∏towniki stalowe, blachy stalowe, z tym ˝e:
1) szerokoÊç korony kulochwytu nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 1,0 m,
2) p∏aszczyzny: czo∏owà i tylnà kulochwytu wykonuje
si´ o pochyleniu 1:1,
3) powierzchni´ kulochwytu zabezpiecza si´ w sposób
trwa∏y przez darniowanie pe∏ne.
Rozdzia∏ 8
Inne budowle zabezpieczajàce na strzelnicach
garnizonowych
§ 51. Zabezpieczenia boczne strzelnicy garnizonowej:
1) sytuuje si´ prostopadle do linii poczàtkowej strzelnicy,
2) wykonuje si´:
a) co najmniej od linii wyjÊciowej do kulochwytu
g∏ównego,
b) jako pe∏ne i ∏àczàce si´ z kulochwytem g∏ównym
bez ˝adnych szczelin,
3) na ca∏ej d∏ugoÊci nie mogà mieç wysokoÊci, mierzonej od ich podstawy, mniejszej ni˝ 3,0 m ponad
p∏aszczyzn´ rzeczywistà strzelnicy garnizonowej
oraz ponad teren po zewn´trznej stronie strefy
strzelaƒ.
§ 52. Zabezpieczenia boczne powinny byç:
1) wykonane w postaci nasypu ziemnego i posiadaç:
a) pochylenie skarp nie mniejsze ni˝ 1:1,5,
b) szerokoÊç korony nie mniejszà ni˝ 1,0 m,
c) powierzchnie zabezpieczeƒ obsiane trawà, albo
2) wykonane z innych materia∏ów, w szczególnoÊci
z betonu lub ceg∏y, w sposób zapewniajàcy:
a) ich odpornoÊç na przebicie ze wspó∏czynnikiem
bezpieczeƒstwa „2”,
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b) wyeliminowanie powstawania odbitek (rykoszetów) od elementów konstrukcyjnych zabezpieczenia poprzez os∏oni´cie drewnem lub innym
materia∏em o podobnych w∏aÊciwoÊciach,
o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 50 mm.
§ 53. Przes∏ony pionowe:
1) wykonuje si´ w sposób zapewniajàcy ich odpornoÊç na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „2”,
2) numeruje si´ zgodnie z kierunkiem strzelaƒ, rozpoczynajàc od linii otwarcia ognia w kierunku kulochwytu g∏ównego.
§ 54. 1. Przes∏on´ pionowà nr 1 sytuuje si´ w takiej
odleg∏oÊci od linii otwarcia ognia, aby kàt nachylenia
p∏aszczyzny przechodzàcej przez lini´ otwarcia ognia
i górnà kraw´dê p∏aszczyzny czo∏owej tej przes∏ony do
p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej by∏ nie
mniejszy od 10 stopni.
2. Przes∏ony pionowe nr 2 i nr 3 sytuuje si´ w takiej
odleg∏oÊci od poprzedniej przes∏ony, aby p∏aszczyzna
przechodzàca przez lini´ otwarcia ognia i dolnà kraw´dê przes∏ony poprzedniej przecina∏a jà w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 0,5 m od górnej kraw´dzi p∏aszczyzny
czo∏owej przes∏ony.
3. Liczb´ i rozmieszczenie dodatkowych przes∏on
pionowych dla strzelnicy garnizonowej o sta∏ej linii
otwarcia ognia, zaliczonej do klasy I lub II, okreÊla si´
w sposób ustalony w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.
§ 55. 1. D∏ugoÊç przes∏on pionowych, z zastrze˝eniem ust. 2, nie mo˝e byç mniejsza ni˝:
1) dla strzelnicy garnizonowej typu „A” lub „B” o 9
stanowiskach strzeleckich:
a) przes∏ona nr 1

— 60 m,

b) przes∏ona nr 2

— 60 m,

c) kolejne przes∏ony

— 50 m,

2) dla strzelnicy garnizonowej typu „B” o 6 stanowiskach strzeleckich:
a) przes∏ona nr 1

— 40 m,

b) przes∏ona nr 2

— 40 m,

c) kolejne przes∏ony

— 35 m,

3) dla strzelnicy garnizonowej typu „C” lub „S”:
a) o 4 stanowiskach

— przes∏ona nr 1 — 16 m,

b) o 6 stanowiskach

— przes∏ona nr 1 — 22 m,

c) o 8 stanowiskach

— przes∏ona nr 1 — 28 m,

d) o 10 stanowiskach

— przes∏ona nr 1 — 33 m,

e) o 12 stanowiskach

— przes∏ona nr 1 — 39 m,
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4) dla strzelnicy garnizonowej typu „D”:
a) przes∏ona nr 1 przed ka˝dà linià
otwarcia ognia

— 6,0 m,

b) przes∏ona nr 2 przed ka˝dà linià
otwarcia ognia

— 5,5 m.

2. W przypadku strzelnicy garnizonowej, o której
mowa w § 5 ust. 7, minimalnà d∏ugoÊç przes∏on pionowych ustala si´ proporcjonalnie do liczby stanowisk
strzeleckich.
§ 56. 1. WysokoÊç górnej kraw´dzi przes∏on pionowych, mierzona od p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy
garnizonowej, powinna wynosiç:
1) przes∏ony nr 1

— 4,20 m,

2) przes∏ony nr 2

— 4,10 m,

3) kolejnych przes∏on

— od 4,20 m do 5,40 m.

2. WysokoÊç dolnej kraw´dzi przes∏on pionowych,
mierzona od p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, powinna wynosiç:
1) przes∏ony nr 1

— 2,40 m,

2) przes∏ony nr 2

— 2,10 m,

3) kolejnych przes∏on

— 2,50 m.

§ 57. 1. Przes∏ony pionowe nr 1 i nr 2, wraz z podporami, wykonuje si´ w ca∏oÊci z betonu o klasie nie
ni˝szej ni˝ B-15 i od strony linii otwarcia ognia obudowuje si´ ok∏adzinà drewnianà lub innà o podobnych
w∏aÊciwoÊciach, o gruboÊci co najmniej 50 mm, umocowanà w odleg∏oÊci 290 mm od konstrukcji przes∏ony, z tym ˝e:
1) przestrzeƒ pomi´dzy ok∏adzinà drewnianà i konstrukcjà przes∏ony wype∏nia si´ ˝wirem lub materia∏em o podobnych w∏aÊciwoÊciach, o granulacji
od 2 do 20 mm,
2) dolne kraw´dzie przes∏ony zabezpiecza si´ p∏ytami
stalowymi o gruboÊci co najmniej 10 mm i szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 10 cm,
3) p∏yty, o których mowa w pkt 2, umieszcza si´ w ten
sposób, aby ich dolna kraw´dê znajdowa∏a si´
o 1 cm poni˝ej dolnej kraw´dzi przes∏ony i by∏a
os∏oni´ta ok∏adzinà w sposób okreÊlony w ust. 1.
2. Schemat przes∏ony, o której mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.
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podporami, nie mniejszych ni˝ podwójna szerokoÊç stanowisk strzeleckich powi´kszona o odleg∏oÊç (rozstaw) osi pod∏u˝nych stanowisk strzeleckich,
2) typu „D” — rozmieszcza si´ w sposób zapewniajàcy uzyskanie sektorów obserwacji i ostrza∏u okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 59. 1. P∏aszczyzny czo∏owe przes∏on pionowych
wykonuje si´ jako prostopad∏e do p∏aszczyzny bazowej
strzelnicy garnizonowej.
2. Na p∏aszczyênie czo∏owej przes∏ony pionowej
nr 1, w osi pod∏u˝nej ka˝dego stanowiska strzeleckiego, oznacza si´, w sposób trwa∏y, numer stanowiska
w kolejnoÊci od lewego do prawego.
§ 60. 1. Na strzelnicy garnizonowej klasy I lub II wykonuje si´ zabezpieczenie poziome nad przes∏onami
pionowymi nr 1 i nr 2.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) sytuuje si´ w ten sposób, aby:
a) jego kraw´dê poczàtkowa by∏a wyznaczona
przez p∏aszczyzn´ przechodzàcà przez lini´
otwarcia ognia i nachylonà do p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej pod kàtem nie
mniejszym ni˝ 15°,
b) jego kraw´dê koƒcowa by∏a zlokalizowana nie
bli˝ej ni˝ nad przes∏onà pionowà nr 2,
2) wykonuje si´:
a) jako pe∏ne i trwa∏e, obudowane od spodu tarcicà lub innym materia∏em o podobnych w∏aÊciwoÊciach o gruboÊci co najmniej 50 mm,
b) odporne na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „1,2”,
c) o wysokoÊci dostosowanej do wysokoÊci przes∏on pionowych, nad którymi jest wykonane,
w taki sposób, aby pomi´dzy zabezpieczeniem
a przes∏onami nie by∏o ˝adnego przeÊwitu,
d) w sposób zapewniajàcy w∏aÊciwe odprowadzenie wód opadowych.
Rozdzia∏ 9
Stanowiska strzeleckie na strzelnicy garnizonowej
§ 61. 1. Stanowiska strzeleckie wykonuje si´:

§ 58. 1. Podpory przes∏ony pionowej nr 1 i nr 2 rozmieszcza si´, z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 2, w sposób zapewniajàcy uzyskanie przeÊwitów pomi´dzy nimi nie
mniejszych ni˝ 2,10 m w Êwietle otworu przed ka˝dym
stanowiskiem strzeleckim.

1) do strzelania z postaw:

2. Podpory dodatkowych przes∏on pionowych
strzelnicy garnizonowej:

2) w sposób zapewniajàcy:

1) typu „A”, „B”, „C” i „S” — rozmieszcza si´ w sposób zapewniajàcy uzyskanie przeÊwitów pomi´dzy

a) „le˝àc” i „kl´czàc” — na strzelnicy typu „A”, „B”
i „D”,
b) „le˝àc” — na strzelnicy typu „C” i „S”,

a) usytuowanie ich przedniej kraw´dzi, z zastrze˝eniem ust. 2, w linii prostej poziomej le˝àcej
w p∏aszczyênie przechodzàcej przez lini´ poczàt-
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kowà strzelnicy garnizonowej i prostopad∏ej do
p∏aszczyzny bazowej, po∏o˝onej 1,2 m powy˝ej
linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej,
b) sprawne przeprowadzenie strzelaƒ — umo˝liwiajàcy strzelajàcemu dogodne przyjmowanie
postaw strzeleckich oraz ich ∏atwà i szybkà zmian´,
3) o powierzchni utwardzonej,
4) z materia∏ów nierozprzestrzeniajàcych ognia.
2. Stanowiska strzeleckie na dodatkowych liniach
otwarcia ognia na strzelnicy typu „D” i „S” sytuuje si´
w sposób zapewniajàcy spe∏nienie warunków okreÊlonych odpowiednio w za∏àcznikach nr 5 i 6 do rozporzàdzenia.
3. Wymiary stanowisk strzeleckich wynoszà:
1) d∏ugoÊç 2,50 m,
2) szerokoÊç 1,20 m,
3) rozstaw osi pod∏u˝nych stanowisk:
a) na strzelnicy typu „A” lub „B” — 6,00 m,
b) na strzelnicy typu „C” lub „S” — 2,71 m,
c) na strzelnicy typu „D” — zgodnie z danymi zawartymi na schemacie stanowiàcym za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia.
4. Stanowiska strzeleckie numeruje si´ kolejno od
lewego do prawego.
§ 62. 1. Stanowisko strzeleckie do strzelania z postawy „le˝àc”, z zastrze˝eniem § 64, wykonuje si´ tak,
aby p∏aszczyzna stanowiska wykonana by∏a:
1) na d∏ugoÊci 20 cm od jego przedniej kraw´dzi, ze
spadkiem w kierunku p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej wynoszàcym 15%,
2) na d∏ugoÊci kolejnych 60 cm w poziomie,
3) na pozosta∏ej cz´Êci, ze spadkiem w kierunku p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej wynoszàcym od 4 do 6%,
4) w koƒcowym, najni˝szym punkcie stanowiska,
z wyniesieniem p∏aszczyzny stanowiska strzeleckiego ponad otaczajàcy teren o 5 cm.
2. Na cz´Êci p∏aszczyzny stanowiska strzeleckiego,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza si´ podpórk´
do broni o wysokoÊci 30 cm, w sposób umo˝liwiajàcy
jej swobodny przesuw wzd∏u˝ osi pod∏u˝nej stanowiska strzeleckiego; podpórk´ wykonuje si´ w sposób
nieutrudniajàcy prowadzenia strzelania z broni wyposa˝onej w podstaw´.
3. Schemat stanowiska, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia (rys. nr 1).
§ 63. 1. Stanowisko strzeleckie do strzelania z postaw „le˝àc” i „kl´czàc” wykonuje si´ w sposób zapewniajàcy spe∏nienie nast´pujàcych warunków:
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1) cz´Êç p∏aszczyzny stanowiska do strzelania z postawy „le˝àc”, od strony przedniej kraw´dzi stanowiska, powinna spe∏niaç wymagania, o których mowa w § 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
2) g∏´bokoÊç stanowiska do strzelania z postawy „kl´czàc” ustala si´ tak, aby zapewniç wysokoÊç wylotu lufy broni na poziomie wylotu lufy broni na stanowisku strzeleckim do strzelania z postawy „le˝àc”,
3) pole podstawy stanowiska do strzelania z postawy
„kl´czàc” nie mo˝e mieç powierzchni mniejszej ni˝
110 cm x 110 cm,
4) Êciana wyznaczajàca przednià kraw´dê stanowiska
strzeleckiego do postawy „kl´czàc” nie mo˝e mieç
gruboÊci mniejszej ni˝ 12 cm.
2. Schemat stanowiska, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia (rys. nr 2).
3. Dopuszcza si´ dostosowanie stanowiska strzeleckiego, wykonanego zgodnie ze schematem zamieszczonym w za∏àczniku nr 13 do rozporzàdzenia
(rys. nr 1), do strzelania z postaw „le˝àc” i „kl´czàc”,
przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 1.
§ 64. 1. Na strzelnicy garnizonowej typu „S” stanowiska strzeleckie wykonuje si´ wed∏ug zasad, o których
mowa w § 62, tylko na liniach otwarcia ognia do strzelania na odleg∏oÊç 150 m i 100 m.
2. Na liniach otwarcia ognia innych, ni˝ wymienione w ust. 1, urzàdza si´ wy∏àcznie stanowiska strzeleckie typu polowego lub umieszcza si´ stanowiska przestawne.
3. Elementy stanowisk strzeleckich, o których mowa w ust. 2, nie mogà byç usytuowane wy˝ej ni˝
0,20 m poni˝ej dolnej p∏aszczyzny strzelania wyznaczonej ze stanowisk strzeleckich do strzelania na odleg∏oÊç
100 m.
§ 65. Poziom stanowisk strzeleckich do strzelania
z broni pok∏adowej wozów bojowych na strzelnicy garnizonowej typu „A” lub „D” ustala si´ tak, aby zapewniç wysokoÊç wylotu lufy broni wozu bojowego na poziomie wylotu lufy broni na stanowisku strzeleckim do
strzelania z postawy „le˝àc”.
§ 66. 1. Przestrzeƒ pomi´dzy poszczególnymi stanowiskami strzeleckimi wype∏nia si´ ziemià lub innymi
materia∏ami o podobnych w∏aÊciwoÊciach z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) pochylenie skarp:
a) 1:1,5 — od strony strefy strzelaƒ i zabezpieczeƒ
bocznych,
b) nie mniej ni˝ 1:5 od strony linii wyjÊciowej,
2) górna kraw´dê skarpy w odleg∏oÊci nie mniej ni˝:
a) 2,0 m — od linii ognia w kierunku kulochwytu
g∏ównego,
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b) 4,0 m — od linii ognia w kierunku linii wyjÊciowej,
c) 3,6 m — od kraw´dzi skrajnych stanowisk strzeleckich,
3) zabezpieczenie p∏aszczyzn i skarp przez obsianie
trawà lub darniowanie.
2. DojÊcie do stanowisk strzeleckich wykonuje si´
o szerokoÊci od 1,00 do 1,50 m jako utwardzone.
Rozdzia∏ 10
Schrony obs∏ugi celów strzelnic garnizonowych
§ 67. 1. Schrony obs∏ugi celów przeznaczone sà do
umieszczania urzàdzeƒ technicznych tarcz, a w szczególnoÊci urzàdzeƒ nap´dowych tarczociàgów i tablic
rozdzielczych urzàdzeƒ tarcz ukazujàcych si´.
2. Schrony, o których mowa w ust. 1, mogà tak˝e
stanowiç pomieszczenia dla obs∏ugi strefy strzelaƒ
podczas prowadzonych strzelaƒ.
§ 68. 1. Schrony obs∏ugi celów sytuuje si´ w zabezpieczeniach bocznych tak, aby znajdowa∏y si´ poza
skrajnymi p∏aszczyznami strzelaƒ i umo˝liwia∏y obs∏ugiwanie wy∏àcznie jednej strefy strzelaƒ.
2. Do wszystkich schronów obs∏ugi celów zapewnia si´ dojÊcia od strony strefy strzelaƒ i z zewnàtrz.
3. Schrony obs∏ugi celów rozmieszcza si´ z jednej
strony strefy strzelaƒ, w nast´pujàcych odleg∏oÊciach
od linii otwarcia ognia:
1) strzelnica garnizonowa typu „A”
— 100,00 m,
200,00 m, 300,00 m,
2) strzelnica garnizonowa typu „B”

— 100,00 m,
200,00 m,

3) strzelnica garnizonowa typu „C”

— 100,00 m,

4) strzelnica garnizonowa typu „S”

— 150,00 m,

5) strzelnica garnizonowa typu „D”

— 300,00 m.
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3. Nawierzchni´ pod∏ogi w schronie wykonuje si´
jako utwardzonà z materia∏ów niepowodujàcych niebezpieczeƒstwa poÊlizgu.
4. Schron obs∏ugi celów wyposa˝a si´ w peryskop
lub inne urzàdzenia techniczne umo˝liwiajàce obserwacj´ strefy strzelaƒ.
5. Dopuszcza si´ wykonanie w Êcianie schronu, od
strony strefy strzelaƒ, szczeliny obserwacyjnej, którà
zabezpiecza si´ w celu ochrony wn´trza schronu przed
ra˝eniem pociskami i odbitkami (rykoszetami).
6. Schrony obs∏ugi celów zabezpiecza si´ przed
opadami atmosferycznymi i wodami gruntowymi
przez wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i drena˝u opaskowego.
7. W sk∏ad wyposa˝enia schronu obs∏ugi celów
wchodzà:
1) urzàdzenia techniczne niezb´dne do prawid∏owej
obs∏ugi celów,
2) instalacja oÊwietlenia elektrycznego,
3) wentylacja grawitacyjna,
4) drzwi stalowe z trwa∏ym zamkni´ciem prowadzàce
na zewnàtrz i do wewnàtrz strefy strzelaƒ, o szerokoÊci co najmniej 0,8 m i wysokoÊci 2 m w Êwietle
oÊcie˝nicy, otwierane na zewnàtrz schronu, w kierunku linii otwarcia ognia,
5) instalacja telefoniczna umo˝liwiajàca ∏àcznoÊç ze
stanowiskiem dowodzenia,
6) otwór okienny zabezpieczony kratà stalowà, z pr´tów o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 10 mm i rozstawie
pr´tów pionowych nie wi´kszym ni˝ 12 cm, zlokalizowany od strony zewn´trznej strefy strzelaƒ,
7) sygnalizacja ostrzegawcza informujàca o sytuacji
w strefie strzelaƒ.
8. W przypadku niekorzystnych warunków terenowych dopuszcza si´ niewykonywanie otworu, o którym
mowa w ust. 7 pkt 6.

4. Dopuszcza si´ niewykonywanie schronu obs∏ugi
celów na strzelnicy garnizonowej typu „C” i „S”.
§ 69. 1. Konstrukcj´ schronu wykonuje si´ tak, aby
by∏a odporna na przebicie ze wspó∏czynnikiem bezpieczeƒstwa „2,5” i zapewnia∏a obs∏udze bezpieczne warunki pracy.
2. Schron wykonuje si´ z materia∏ów niepalnych.
§ 70. 1. Powierzchnia u˝ytkowa schronu obs∏ugi celów powinna wynosiç nie mniej ni˝ 5,7 m2 w przypadku schronu zlokalizowanego na linii celów 100 m oraz
12,5 m2 w przypadku schronu zlokalizowanego na linii
celów 200 m lub 300 m.
2. WysokoÊç pomieszczeƒ schronu powinna wynosiç w Êwietle nie mniej ni˝ 2,4 m.

Rozdzia∏ 11
Inne elementy strzelnicy garnizonowej
§ 71. 1. Stanowisko dowodzenia strzelnicy garnizonowej jest przeznaczone do kierowania strzelaniami na
tej strzelnicy i powinno zapewniaç ca∏kowità kontrol´
nad jej wykorzystywaniem.
2. Stanowisko dowodzenia sytuuje si´:
1) dla strzelnicy:
a) o jednej strefie strzelaƒ — na linii wyjÊciowej
w osi zabezpieczenia bocznego,
b) dwustrefowej — w osi zabezpieczenia mi´dzy
strefami,
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2) na takiej wysokoÊci, ponad p∏aszczyznà rzeczywistà
strefy strzelaƒ, aby zapewniona by∏a mo˝liwoÊç
obserwacji strefy strzelaƒ, ponad przes∏onami pionowymi, od linii celów 100,00 m do kulochwytu
g∏ównego oraz bezpoÊredniego otoczenia strefy
strzelaƒ.
3. Dopuszcza si´ sytuowanie stanowiska dowodzenia bezpoÊrednio na p∏aszczyênie rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, pod warunkiem zapewnienia mo˝liwoÊci poÊredniej obserwacji strefy strzelaƒ oraz bezpoÊredniego otoczenia strefy strzelaƒ.
§ 72. Stanowisko dowodzenia przystosowuje si´ do
obs∏ugiwania jednej strefy strzelaƒ lub dwóch sàsiadujàcych stref strzelaƒ ze wspólnà linià otwarcia ognia.
§ 73. 1. Stanowisko dowodzenia wykonuje si´ z materia∏ów niepalnych.
2. Powierzchnia u˝ytkowa stanowiska dowodzenia
powinna wynosiç nie mniej ni˝ 6,5 m2, a wysokoÊç pomieszczeƒ w Êwietle nie mniej ni˝ 2,7 m.
3. Drzwi wejÊciowe do stanowiska dowodzenia
o szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 0,80 m i wysokoÊci nie
mniejszej ni˝ 2 m w Êwietle oÊcie˝nicy wykonuje si´
z blachy stalowej o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 2 mm,
z trwa∏ym zamkni´ciem, otwierane na zewnàtrz.
4. Schody prowadzàce do stanowiska dowodzenia
wykonuje si´ o szerokoÊci u˝ytkowej nie mniejszej ni˝
0,80 m; szerokoÊç t´ mierzy si´ mi´dzy wewn´trznymi
kraw´dziami por´czy, a w wypadku balustrady jednostronnej — mi´dzy wykoƒczonà powierzchnià Êciany
a wewn´trznà kraw´dzià por´czy balustrady. Zabrania
si´ ograniczania tej szerokoÊci.
5. SzerokoÊç stopni schodów nie mo˝e wynosiç
mniej ni˝ 0,25 m, a ich wysokoÊç nie wi´cej ni˝ 0,20 m.
6. SzerokoÊç u˝ytkowa spocznika nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 0,80 m.
7. Wokó∏ pomieszczeƒ stanowiska dowodzenia mo˝e byç wykonany pomost obserwacyjny o szerokoÊci
nie mniejszej ni˝ 0,80 m zabezpieczony balustradà
o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 1,10 m.
8. Balustrady przy schodach i pomoÊcie powinny
mieç konstrukcj´ przenoszàcà si∏y poziome, okreÊlone
w Polskich Normach, oraz wype∏nienie p∏aszczyzn pionowych zapewniajàce skutecznà ochron´ przed wypadni´ciem osób.
9. Por´cze przy schodach powinny byç oddalone
od Êcian, do których sà mocowane, nie mniej ni˝
0,05 m.
§ 74. 1. Stanowisko dowodzenia wyposa˝a si´ w:
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sób umo˝liwiajàcy ograniczenie dop∏ywu ciep∏a
w czasie przerw w wykorzystywaniu stanowiska
dowodzenia,
2) ∏àcznoÊç telefonicznà, za pomocà linii kablowej,
z innymi elementami strzelnicy garnizonowej,
w których przebywa obs∏uga, a tak˝e z pozosta∏ymi
stanowiskami dowodzenia wielostrefowej strzelnicy garnizonowej i z innymi obiektami zlokalizowanymi w strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej,
3) instalacje sterownicze zapewniajàce prawid∏owe
dzia∏anie strzelnicy garnizonowej oraz niezb´dne
pulpity sterownicze, odzwierciedlajàce stan urzàdzeƒ i oÊwietleƒ, którymi sterujà,
4) urzàdzenie g∏oÊno mówiàce, zapewniajàce s∏yszalnoÊç na terenie strefy strzelaƒ i strefy dowodzenia.
2. W przypadku zastosowania urzàdzeƒ wodnych
instalacji grzewczych, zapewnia si´ ich ochron´ przed
zamarzaniem i stosuje si´ izolacj´ termicznà, w miejscach tego wymagajàcych, zabezpieczajàcà przed nadmiernymi stratami ciep∏a.
§ 75. 1. Na strzelnicy garnizonowej typu „A”, „B”
i „D” wykonuje si´ torowiska celów ruchomych
o osiach równoleg∏ych do linii poczàtkowej strzelnicy
garnizonowej.
2. Torowiska celów ruchomych wykonuje si´ co
najmniej 0,50 m poni˝ej dolnej p∏aszczyzny strzelania
i o d∏ugoÊci wi´kszej od d∏ugoÊci sektora obserwacji
i ostrza∏u.
3. Urzàdzenia nap´dowe celów poruszajàcych si´
po torowiskach instaluje si´ co najmniej 0,20 m poni˝ej dolnej p∏aszczyzny strzelania.
4. P∏aszczyzn´ podstawy torowiska utwardza si´.
§ 76. 1. Tarczowni´ wykonuje si´ jako samodzielny
jednokondygnacyjny obiekt budowlany lub umieszcza
si´ w budynku zlokalizowanym w rejonie strzelnicy
garnizonowej.
2. W tarczowni wydziela si´ pomieszczenia z przeznaczeniem na:
1) magazyn tarcz,
2) przygotowywanie tarcz,
3) magazyn materia∏ów.
3. Tarczowni´ wykonuje si´ z materia∏ów niepalnych i wyposa˝a w:
1) zewn´trzne drzwi stalowe o szerokoÊci co najmniej
0,90 m i wysokoÊci co najmniej 2 m w Êwietle
oÊcie˝nicy, z trwa∏ymi zamkni´ciami,
2) okratowane okna.

1) instalacje lub urzàdzenia do ogrzewania pomieszczeƒ w okresie obni˝onych temperatur, umo˝liwiajàce utrzymanie obliczeniowej temperatury pomieszczeƒ w wysokoÊci +16°C, wykonane w spo-

4. Powierzchnia u˝ytkowa tarczowni nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 83 m2, a wysokoÊç pomieszczeƒ w Êwietle
nie mniejsza ni˝ 2,7 m.
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5. Dopuszcza si´ wykonywanie oddzielnych obiektów spe∏niajàcych funkcje, o których mowa w ust. 2.
Rozdzia∏ 12

Poz. 1479

2. Elektryczne sieci kablowe na terenie strzelnicy
garnizonowej, w obr´bie strefy strzelaƒ, mogà przebiegaç wy∏àcznie równolegle lub prostopadle do linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej, na g∏´bokoÊci nie
mniejszej ni˝ 1,2 m.

Instalacje elektryczne strzelnic garnizonowych
§ 77. 1. Instalacja i urzàdzenia elektryczne strzelnic
garnizonowych, przy zachowaniu przepisów odr´bnych dotyczàcych dostarczania energii, ochrony przeciwpo˝arowej, ochrony Êrodowiska oraz bezpieczeƒstwa i higieny pracy, powinny zapewniaç:
1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb u˝ytkowych,
2) ochron´ przed pora˝eniem pràdem elektrycznym,
przepi´ciami ∏àczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem po˝aru, wybuchem i innymi szkodami,
3) ochron´ przed emisjà drgaƒ i ha∏asu powy˝ej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddzia∏ywaniem pola elektromagnetycznego.
2. W instalacjach elektrycznych strzelnic garnizonowych stosuje si´:
1) z∏àcza instalacji elektrycznej obiektu, umo˝liwiajàce
od∏àczenie od sieci zasilajàcej, usytuowane w miejscu dost´pnym dla dozoru i obs∏ugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zw∏aszcza od pocisków i odbitek (rykoszetów), wp∏ywami atmosferycznymi, a tak˝e ingerencjà osób niepowo∏anych,
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny,
3) urzàdzenia ochronne ró˝nicowopràdowe,
4) wy∏àczniki nadpràdowe w obwodach odbiorczych,
5) zasad´ selektywnoÊci (wybiórczoÊci) zabezpieczeƒ,
6) przeciwpo˝arowe wy∏àczniki pràdu,
7) po∏àczenia wyrównawcze g∏ówne i miejscowe, ∏àczàce przewody ochronne z cz´Êciami przewodzàcymi innych instalacji i konstrukcji obiektów,
8) urzàdzenia ochrony przeciwprzepi´ciowej.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uznaje si´
za spe∏nione, je˝eli instalacja odpowiada Polskim Normom dotyczàcym projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.
§ 78. Odbiorczà instalacj´ elektrycznà na terenie
strzelnicy garnizonowej wyposa˝a si´ w urzàdzenia do
pomiaru zu˝ycia energii elektrycznej, usytuowane poza strefà strzelaƒ oraz w miejscu ∏atwo dost´pnym i zabezpiecza si´ je przed uszkodzeniami i ingerencjà osób
niepowo∏anych.
§ 79. 1. Instalacje elektryczne i rozmieszczenie urzàdzeƒ elektrycznych na terenie strzelnicy garnizonowej
wykonuje si´ w sposób zapewniajàcy bezkolizyjnoÊç
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania.

3. Kable elektryczne na terenie strefy strzelaƒ i strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej uk∏ada si´
w rurach os∏onowych.
4. Przewody i kable elektryczne uk∏ada si´ w sposób umo˝liwiajàcy ich wymian´ bez potrzeby naruszania konstrukcji obiektów zlokalizowanych na terenie
strzelnicy garnizonowej.
5. Trasy przewodów elektrycznych przeprowadza
si´ w liniach prostych, równoleg∏ych do kraw´dzi Êcian
i stropów.
6. Instalacje i osprz´t na terenie strzelnicy garnizonowej powinny byç wykonane lub os∏oni´te tak, aby
stopieƒ ochrony nie by∏ ni˝szy ni˝ IP 55 zgodnie z Polskà Normà PN-92/E-08106 „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”.
§ 80. 1. Do zasilania strzelnicy garnizonowej
w energi´ elektrycznà buduje si´ lini´ kablowà lub napowietrznà niskiego napi´cia.
2. Dopuszcza si´ budow´ stacji transformatorowej
i linii Êredniego lub wysokiego napi´cia tylko w przypadku braku mo˝liwoÊci doprowadzenia zasilania
w sposób okreÊlony w ust. 1.
3. Na obszarze strefy strzelaƒ i strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej zabrania si´ wykonywania
linii napowietrznych.
4. Dopuszcza si´ zasilanie w energi´ elektrycznà ze
wspólnego z∏àcza innych obiektów, niewchodzàcych
w sk∏ad strzelnicy garnizonowej.
§ 81. Z tablicy g∏ównej instalacji elektrycznej strzelnicy garnizonowej zasila si´ oddzielnymi liniami kablowymi:
1) tablic´ rozdzielczà w stanowisku dowodzenia,
2) tablice rozdzielcze w schronach obs∏ugi celów,
3) tablice rozdzielcze tarczowni,
4) tablice rozdzielcze pomieszczeƒ higieniczno-sanitarnych,
5) pozosta∏e tablice rozdzielcze.
§ 82. Strzelnic´ garnizonowà wyposa˝a si´
w oÊwietlenie ostrzegawcze, usytuowane w nast´pujàcy sposób:
1) na kulochwycie g∏ównym dwie lampy czerwone
o niezmiennym strumieniu Êwietlnym lub dwie
czerwone lampy b∏yskowe, umieszczone na masztach ustawionych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1,
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2) na linii wyjÊciowej lampa czerwona o niezmiennym
strumieniu Êwietlnym lub czerwona lampa b∏yskowa, umieszczona na maszcie ustawionym zgodnie
z § 11 ust. 1 pkt 3,
3) na linii wyjÊciowej lampy bia∏e o niezmiennym
strumieniu Êwietlnym, umieszczone na masztach
ustawionych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4,
4) na linii otwarcia ognia lampy czerwone o niezmiennym strumieniu Êwietlnym, umieszczone na masztach ustawionych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5,
5) na stanowisku dowodzenia dwie lampy o niezmiennym strumieniu Êwietlnym, umieszczone na
wspólnym maszcie, ustawionym zgodnie z § 11
ust. 1 pkt 6, w tym jedna czerwona, druga bia∏a lub
dwie lampy b∏yskowe, w tym jedna czerwona, druga bia∏a,
6) w schronach obs∏ugi celów dwie lampy, jedna bia∏a — zezwalajàca na wejÊcie do strefy strzelaƒ, druga czerwona — zabraniajàca wejÊcia do strefy
strzelaƒ,
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2. Sterowanie oÊwietleniem, o którym mowa
w ust. 1, umieszcza si´ w stanowisku dowodzenia.
§ 86. 1. Wszystkie cele przystosowane do ukazywania si´ oÊwietla si´ dodatkowo od strony linii otwarcia
ognia Êwiat∏em punktowym, którego êród∏o znajduje
si´ bezpoÊrednio przed oÊwietlanym celem i nie mniej
ni˝ 0,20 m poni˝ej p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy
garnizonowej.
2. Sterowanie oÊwietleniem, o którym mowa
w ust. 1, umieszcza si´ w pulpicie sterowniczym, zainstalowanym w stanowisku dowodzenia, w sposób
umo˝liwiajàcy dopasowanie czasu oÊwietlania celu do
czasu jego ekspozycji.
§ 87. 1. Sieç sterowniczo-sygnalizacyjnà wykonuje
si´ w sposób zapewniajàcy sterowanie wszystkimi tarczami celów ukazujàcych si´ i ruchomych ze stanowiska dowodzenia oraz transmisj´ sygnalizacji trafieƒ celów.
2. Dla ka˝dej strefy strzelaƒ wykonuje si´ oddzielnà
sieç sterowniczo-sygnalizacyjnà.

7) na schronach obs∏ugi celów lampa pomaraƒczowa
o niezmiennym strumieniu Êwietlnym lub pomaraƒczowa lampa b∏yskowa, informujàca o pobycie
obs∏ugi na terenie strefy strzelaƒ, umieszczona na
schronie lub maszcie ustawionym zgodnie z § 11
ust. 2.

3. Sieç sterowniczo-sygnalizacyjnà zakaƒcza si´
gniazdkami, wpustami telefonicznymi lub listwami zaciskowymi w stanowisku dowodzenia oraz we wszystkich schronach obs∏ugi celów.

§ 83. 1. Z tablicy rozdzielczej stanowiska dowodzenia zasila si´ siecià kablowà oÊwietlenie ostrzegawcze,
o którym mowa w § 82 pkt 1—6.

4. System sterowania wykonuje si´ w sposób zapewniajàcy uruchomienie nap´du tarczociàgu w lewo
lub w prawo, zatrzymanie wózka tarczy w dowolnym
miejscu torowiska oraz sygnalizacj´ Êwietlnà kraƒcowego po∏o˝enia wózka na torowisku.

2. Z tablicy rozdzielczej schronu obs∏ugi celów zasila si´ oÊwietlenie ostrzegawcze, o którym mowa w § 82
pkt 7.

§ 88. 1. Instalacje oÊwietleniowe wykonuje si´:
1) wewnàtrz stanowiska dowodzenia,

§ 84. OÊwietlenie ostrzegawcze we wszystkich
schronach obs∏ugi celów wykonuje si´ w sposób gwarantujàcy przestrzeganie nast´pujàcych zasad:
1) zapalenie Êwiat∏a czerwonego uruchamia blokad´
wyjÊcia ze schronu obs∏ugi celów do strefy strzelaƒ, z tym ˝e jednoczeÊnie nie mo˝e byç zablokowane wyjÊcie z tego schronu na zewnàtrz zabezpieczeƒ bocznych strefy strzelaƒ,
2) zapalenie Êwiat∏a bia∏ego wy∏àcza blokad´ wyjÊcia
ze schronu obs∏ugi celów do strefy strzelaƒ,
3) niemo˝liwoÊç równoczesnego zapalenia Êwiat∏a
czerwonego i bia∏ego,
4) zapalenie Êwiat∏a pomaraƒczowego, informujàcego o pobycie obs∏ugi na terenie strefy strzelaƒ, nast´puje automatycznie po otwarciu drzwi prowadzàcych do strefy strzelaƒ.
§ 85. 1. Na przes∏onie pionowej, usytuowanej najbli˝ej kulochwytu g∏ównego, instaluje si´, od strony tego kulochwytu, elektryczne oÊwietlenie celów Êwiat∏em rozproszonym, zapewniajàce warunki do odbywania strzelaƒ nocnych.

2) nad wejÊciem do stanowiska dowodzenia,
3) w schronach obs∏ugi celów,
4) w tarczowni,
5) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
6) w miejscach, o których mowa w § 85 ust. 1 i § 86
ust. 1.
2. Instalacje elektryczne trójfazowe o napi´ciu
380 V wykonuje si´:
1) we wszystkich schronach obs∏ugi celów, w których
przewidziany jest monta˝ nap´dów elektrycznych
tarczociàgów,
2) w tarczowni, w zakresie niezb´dnym do zabezpieczenia urzàdzeƒ przeznaczonych do obs∏ugi strzelnicy garnizonowej.
3. Instalacj´ gniazd wtyczkowych jednofazowych
o mocy nie mniejszej ni˝ 1000 W ka˝de wykonuje si´:
1) w schronach obs∏ugi celów,
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2) w stanowisku dowodzenia,
3) w pomieszczeniu przygotowania tarcz w tarczowni.
§ 89. 1. Instalacj´ piorunochronnà umieszcza si´ na
obiekcie mieszczàcym stanowisko dowodzenia oraz na
budynkach usytuowanych na terenie strzelnicy garnizonowej, w sposób zgodny z Polskà Normà dotyczàcà
ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
2. Instalacj´ piorunochronnà na masztach sygnalizacyjnych wykonuje si´ w razie uzasadnionej potrzeby.
§ 90. 1. Na terenie strzelnicy garnizonowej zapewnia si´ ∏àcznoÊç telefonicznà z najbli˝szà jednostkà wojskowà linià kablowà lub napowietrznà przy zachowaniu wymogu, o którym mowa w § 80 ust. 3.
2. Dopuszcza si´ niewykonywanie linii, o której mowa w ust. 1, w przypadku wyposa˝enia strzelnicy garnizonowej w urzàdzenia zapewniajàce ∏àcznoÊç bezprzewodowà.
Rozdzia∏ 13
Bezpieczeƒstwo konstrukcji obiektów strzelnicy
garnizonowej
§ 91. Obiekty strzelnicy garnizonowej i urzàdzenia
z nimi zwiàzane projektuje si´ i wykonuje w taki sposób, aby obcià˝enia mogàce na nie dzia∏aç w trakcie
budowy i u˝ytkowania nie prowadzi∏y do:
1) zniszczenia ca∏oÊci lub cz´Êci obiektu,
2) przemieszczeƒ i odkszta∏ceƒ o niedopuszczalnej
wielkoÊci,
3) uszkodzenia cz´Êci obiektów, po∏àczeƒ lub zainstalowanego wyposa˝enia, w wyniku znacznych przemieszczeƒ elementów konstrukcji,
4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny,
5) zniszczenia na skutek ostrza∏u, w stopniu uniemo˝liwiajàcym bezpiecznà eksploatacj´.
§ 92. 1. Konstrukcja obiektów strzelnicy garnizonowej powinna spe∏niaç warunki zapewniajàce nieprzekroczenie stanów granicznych noÊnoÊci oraz stanów
granicznych przydatnoÊci do u˝ytkowania w ˝adnym
z jej elementów i w ca∏ej konstrukcji.
2. Stany graniczne noÊnoÊci uwa˝a si´ za przekroczone, je˝eli konstrukcja powoduje zagro˝enie bezpieczeƒstwa ludzi znajdujàcych si´ na terenie obiektu oraz
w jego pobli˝u, a tak˝e zniszczenie wyposa˝enia lub
przechowywanego mienia.
3. Stany graniczne przydatnoÊci do u˝ytkowania
uwa˝a si´ za przekroczone, je˝eli wymagania u˝ytkowe
dotyczàce konstrukcji nie sà dotrzymywane; oznacza
to, ˝e w konstrukcji obiektu nie mogà wystàpiç:
1) lokalne uszkodzenia, w tym równie˝ rysy, które mo-
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gà ujemnie wp∏ywaç na przydatnoÊç u˝ytkowà,
trwa∏oÊç i wyglàd konstrukcji, jej cz´Êci, a tak˝e
przyleg∏ych do niej niekonstrukcyjnych cz´Êci
obiektu,
2) odkszta∏cenia lub przemieszczenia ujemnie wp∏ywajàce na wyglàd konstrukcji i jej przydatnoÊç
u˝ytkowà, w∏àczajàc w to równie˝ funkcjonowanie
maszyn i urzàdzeƒ, oraz uszkodzenia cz´Êci niekonstrukcyjnych obiektu i elementów wykoƒczenia,
3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujàce
uszkodzenia obiektu, jego wyposa˝enia oraz przechowywanych przedmiotów, a tak˝e ograniczajàce
jego u˝ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
4) wyrwy w darninie przekraczajàce powierzchni´
25 dm2 w jednym miejscu i usypiska materia∏u
ziemnego spod darni,
5) zniszczenia, przez przestrzelenie:
a) koƒców progu wyznaczajàcego górnà kraw´dê
kulochwytu dolnego pod przes∏onà pionowà
nr 1 lub dolnà kraw´dê przes∏ony pionowej,
b) progu, o którym mowa w lit. a), na przestrzeni
mi´dzy podporami tak, ˝e element uleg∏ z∏amaniu lub wybrzuszeniu ze swego po∏o˝enia ponad
1 cm,
6) zniszczenia powierzchni progu powy˝ej 30% w najbardziej uszkodzonym miejscu spowodowane
w sposób mechaniczny lub uszkodzeniem drewna
przez owady lub pora˝eniem przez grzyby,
7) zmiany wymiarów lub obni˝enia elementów konstrukcyjnych strzelnicy garnizonowej poni˝ej poziomu okreÊlonego projektem i dopuszczonej tolerancji okreÊlonej w niniejszym rozporzàdzeniu,
8) poroÊni´cie powierzchni strefy strzelaƒ krzewami,
chwastami lub trawà o wysokoÊci powy˝ej 10 cm
ponad p∏aszczyzn´ rzeczywistà strzelnicy garnizonowej.
4. Warunki bezpieczeƒstwa konstrukcji, o których
mowa w ust. 1, uznaje si´ za spe∏nione, je˝eli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.
Rozdzia∏ 14
Bezpieczeƒstwo po˝arowe na strzelnicach
garnizonowych
§ 93. W obiektach zlokalizowanych na terenie
strzelnicy garnizonowej stosuje si´ rozwiàzania techniczne i materia∏owe dostosowane do wyst´pujàcego
zagro˝enia po˝arowego lub zagro˝enia wybuchem.
§ 94. 1. Obiekty jednokondygnacyjne, niezale˝nie
od przeznaczenia, mogà byç wykonane co najmniej
w klasie E odpornoÊci po˝arowej, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów obiektu nierozprzestrzeniajàcych ognia.
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2. Obiekty o dwóch i wi´cej kondygnacjach wykonuje si´ co najmniej w klasie D odpornoÊci po˝arowej,
pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów
obiektu nierozprzestrzeniajàcych ognia.
§ 95. Odleg∏oÊci mi´dzy obiektami na terenie strzelnicy garnizonowej nie mogà byç mniejsze ni˝:
1) 30 m — pomi´dzy obiektami magazynowymi, zaliczonymi do kategorii zagro˝enia wybuchem a innymi obiektami,
2) 15 m — pomi´dzy obiektami magazynowymi, z wyjàtkiem magazynów, o których mowa w pkt 1,
3) 10 m — pomi´dzy obiektami magazynowymi, z wyjàtkiem magazynów, o których mowa w pkt 1,
a obiektami zakwalifikowanymi, zgodnie z odr´bnymi przepisami, do kategorii zagro˝enia ludzi.
Rozdzia∏ 15
Warunki higieniczno-sanitarne
§ 96. 1. Teren strzelnicy garnizonowej zaopatruje
si´ w wod´ do celów konsumpcyjnych i na potrzeby
gospodarcze.
2. W przypadku gdy êród∏em zaopatrzenia w wod´
jest studnia, lokalizuje si´ jà, wykonuje i zabezpiecza
zgodnie z odr´bnymi przepisami.
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§ 99. 1. W rejonie strzelnicy garnizonowej wykonuje si´ urzàdzenia ochronne s∏u˝àce ochronie wód podziemnych i powierzchniowych.
2. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 1, lokalizuje
si´ poza strefà strzelaƒ.
3. Przy stanowiskach czyszczenia broni wykonuje
si´ szczelne zbiorniki, zapewniajàce nieprzedostawanie si´ odpadów do gruntu.
§ 100. 1. W przypadku gdy poza terenem dzia∏ki
mo˝e nast´powaç przekraczanie dopuszczalnych wartoÊci poziomu ha∏asu, okreÊlonych w odr´bnych przepisach, w granicach dzia∏ki wykonuje si´ ekrany akustyczne, ograniczajàce poziom ha∏asu w niezb´dnym
zakresie.
2. Ekrany akustyczne nie mogà byç zlokalizowane
w strefie strzelaƒ oraz na koronie kulochwytu g∏ównego.
3. Funkcj´ przegrody akustycznej mo˝e spe∏niaç
równie˝ pas zieleni wysokopiennej.
§ 101. 1. Na linii wyjÊciowej strzelnicy garnizonowej, na wysokoÊci 2 m ponad poziomem terenu,
umieszcza si´ znak oznakowania strefy zagro˝enia ha∏asem.
2. Wzór znaku okreÊlajà odr´bne przepisy.

3. Zabrania si´ sytuowania studni na terenie strefy
strzelaƒ i strefy dowodzenia.
§ 97. 1. Na terenie strzelnicy garnizonowej lokalizuje si´ ust´p oraz umywalnie niezb´dne dla u˝ytkowników strzelnicy garnizonowej w liczbie nie mniejszej ni˝:
1) strzelnica garnizonowa typu „A”

— 2 ust´py,

2) strzelnica garnizonowa typu „B”

— 2 ust´py,

3) strzelnica garnizonowa typu „C” i „S”:
a) do 6 stanowisk — 1 ust´p,
b) powy˝ej 6 stanowisk

— 2 ust´py,

4) strzelnica garnizonowa typu „D”

— 1 ust´p.

2. Liczba umywalek nie mo˝e byç mniejsza ni˝ liczba zainstalowanych ust´pów.
3. Dopuszcza si´ sytuowanie ust´pu przestawnego
ze szczelnym zbiornikiem nieczystoÊci, wykonanego
z materia∏ów nierozprzestrzeniajàcych ognia.
§ 98. 1. Zbiorniki na nieczystoÊci ciek∏e i osadniki
Êcieków mogà byç stosowane wy∏àcznie na dzia∏kach
nieprzy∏àczonych do zewn´trznej sieci kanalizacyjnej
i powinny odpowiadaç warunkom okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
2. Zabrania si´ lokalizowania zbiorników na nieczystoÊci ciek∏e i osadników Êcieków na obszarze strefy
strzelaƒ.

Rozdzia∏ 16
Warunki dopuszczenia strzelnicy garnizonowej
do u˝ytkowania
§ 102. Strzelnic´ garnizonowà i urzàdzenia budowlane z nià zwiàzane wykonuje si´ w sposób niestwarzajàcy niebezpieczeƒstwa wypadków w trakcie u˝ytkowania.
§ 103. Dopuszcza si´ nast´pujàce odchylenia wymiarowe od wymiarów liniowych, rz´dnych oraz spadków okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu:
1) odleg∏oÊç linii celów od linii
otwarcia ognia

— ±5 cm

2) spadek p∏aszczyzny strefy strzelaƒ — ± 30 minut
3) wysokoÊç kulochwytu g∏ównego

— +20 cm

4) wysokoÊç zabezpieczeƒ bocznych — ±5%
5) wysokoÊç przes∏on pionowych

— ±5 cm

6) wysokoÊç kulochwytu dolnego
pod przes∏onà pionowà nr 1

— ±1 cm

7) wysokoÊç kulochwytu dolnego
przed kulochwytem g∏ównym

— ±5 cm

8) nachylenie skarp

— ±10%

9) szerokoÊç korony kulochwytów

— ±5 cm
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10) rz´dne p∏aszczyzny strefy strzelaƒ
w siatce kwadratów 20 x 20 m

— ±4 cm

11) wymiary stanowisk strzeleckich

— ±5%

12) inne wymiary w strefie strzelaƒ
i strefie dowodzenia

— ±5%.

§ 104. 1. Przed zawiadomieniem o zakoƒczeniu budowy lub z∏o˝eniem wniosku o udzielenie pozwolenia
na u˝ytkowanie przeprowadza si´:
1) dla strzelnicy garnizonowej klasy III lub IV:
a) inwentaryzacj´ geodezyjnà powykonawczà wybudowanej strzelnicy garnizonowej przez podmiot posiadajàcy niezb´dne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynnoÊci geodezyjnych,
b) sprawdzenie strzelnicy garnizonowej pod wzgl´dem zgodnoÊci wykonania z obowiàzujàcymi
warunkami technicznymi i stanu wybranych elementów strzelnicy garnizonowej przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub, jeÊli nie by∏ ustanowiony inspektor nadzoru, innego przedstawiciela inwestora, posiadajàcego, w rozumieniu
przepisów ustawy, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi,
2) dla strzelnicy garnizonowej klasy I lub II:
a) czynnoÊci, o których mowa w pkt 1, oraz
b) strzelanie sprawdzajàce, wed∏ug programu
strzelaƒ przewidzianych dla danej strzelnicy garnizonowej.
2. Strzelanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b),
przeprowadza si´, po wykonaniu czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, w celu okreÊlenia prawid∏owoÊci
wykonania strzelnicy garnizonowej pod wzgl´dem
eksploatacyjnym, a zw∏aszcza mo˝liwoÊci zachowania
warunków bezpieczeƒstwa otoczenia i osób strzelajàcych; zasadniczym celem przeprowadzania strzelania
jest sprawdzenie, czy pociski nie opuszczajà wyznaczonych stref ochronnych.
3. Strzelanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b),
przeprowadza jednostka naukowa, posiadajàca upowa˝nienie Ministra Obrony Narodowej.
§ 105. 1. Z czynnoÊci, o których mowa w § 104 ust. 1
pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b), sporzàdza si´ protoko∏y.
2. Wzory protoko∏ów, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajà za∏àczniki nr 14 i 15 do rozporzàdzenia.
3. Powykonawczà inwentaryzacj´ geodezyjnà i protoko∏y, o których mowa w ust. 1, inwestor jest obowiàzany do∏àczyç do zawiadomienia o zakoƒczeniu budowy strzelnicy garnizonowej lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na jej u˝ytkowanie, jako protoko∏y badaƒ
i sprawdzeƒ w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy.
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§ 106. Strzelnice garnizonowe, o których mowa
w § 29 ust. 1, dopuszcza si´ do u˝ytkowania, je˝eli zapewniona jest mo˝liwoÊç spe∏nienia jednego z nast´pujàcych warunków:
1) istnieje mo˝liwoÊç prowadzenia obserwacji granic
stref ochronnych i w razie stwierdzenia przekroczenia granic stref przez osoby postronne mo˝liwe jest
natychmiastowe przerwanie strzelania,
2) istnieje mo˝liwoÊç zamkni´cia w∏aÊciwego akwenu
zastrze˝onego, w rozumieniu przepisów odr´bnych, na czas prowadzenia strzelaƒ.
§ 107. 1. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzàdzeƒ
sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz
inne os∏ony otworów sytuuje si´ na:
1) terenie strefy strzelaƒ co najmniej o 20 cm poni˝ej
poziomu p∏aszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej,
2) trasie przejÊcia lub przejazdu poza terenem strefy
strzelaƒ w p∏aszczyênie terenu, chodnika lub jezdni.
2. Wpusty kanalizacyjne oraz a˝urowe os∏ony
otworów w p∏aszczyênie terenu, chodnika lub jezdni
nie mogà mieç odst´pów mi´dzy pr´tami lub Êrednic
otworów wi´kszych ni˝ 20 mm.
3. Zabrania si´ umieszczania odbojów, skrobaczek,
wycieraczek do obuwia lub podobnych urzàdzeƒ wystajàcych ponad poziom p∏aszczyzny dojÊcia w szerokoÊci drzwi wejÊciowych do obiektów oraz na terenie
strefy dowodzenia.

Rozdzia∏ 17
Przepisy koƒcowe
§ 108. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝ przy odbudowie, rozbudowie i przebudowie strzelnic istniejàcych, a tak˝e zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ budowlanych.
2. Rozbudow´, przebudow´ oraz zmian´ przeznaczenia obiektu poprzedza si´ ocenà stanu technicznego konstrukcji i elementów strzelnicy garnizonowej,
z uwzgl´dnieniem stanu pod∏o˝a gruntowego.
§ 109. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia stosuje
si´ do znajdujàcych si´ w toku rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budow´ strzelnic garnizonowych.
§ 110. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 paêdziernika 2001r. (poz. 1479)

Za∏àcznik nr 1

P¸ASZCZYZNY I LINIE GEOMETRYCZNE STRZELNICY GARNIZONOWEJ

Rys. nr 1 Bazowa i rzeczywista p∏aszczyzna strzelnicy garnizonowej
1) p∏aszczyzna bazowa strzelnicy garnizonowej — pozioma p∏aszczyzna odniesienia, b´dàca podstawowà p∏aszczyznà s∏u˝àcà do wyznaczenia po∏o˝enia wszystkich elementów strzelnicy,
2) p∏aszczyzna rzeczywista strzelnicy garnizonowej — teren strefy strzelaƒ, ukszta∏towany wed∏ug projektu budowlanego,
3) linia poczàtkowa strzelnicy garnizonowej — linia wyznaczajàca usytuowanie strzelnicy garnizonowej powsta∏a z przeci´cia p∏aszczyzny bazowej strzelnicy i rzeczywistej p∏aszczyzny strzelnicy.

Rys. nr 2 Dolna i górna p∏aszczyzna strzelania strzelnicy garnizonowej
1) linia otwarcia ognia — linia prosta, pozioma, równoleg∏a do linii poczàtkowej strzelnicy, le˝àca 1,5 m powy˝ej linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej w p∏aszczyênie prostopad∏ej do p∏aszczyzny bazowej przechodzàcej przez lini´ poczàtkowà strzelnicy,
2) linia celów — linia prosta równoleg∏a do linii poczàtkowej strzelnicy s∏u˝àca do rozmieszczania tarcz,
3) linia wyjÊciowa — linia prosta, równoleg∏a do linii otwarcia ognia w odleg∏oÊci 10 m od rzutu linii otwarcia
ognia na p∏aszczyzn´ bazowà w kierunku przeciwnym do kulochwytu g∏ównego,
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4) dolna p∏aszczyzna strzelania — p∏aszczyzna przechodzàca przez lini´ otwarcia ognia i przecinajàca p∏aszczyzn´ czo∏owà kulochwytu dolnego usytuowanego najbli˝ej kulochwytu g∏ównego na wysokoÊci 0,80 m ponad rzeczywistà p∏aszczyznà strzelnicy garnizonowej,
5) górna p∏aszczyzna strzelania — p∏aszczyzna przechodzàca przez lini´ otwarcia ognia i dolnà kraw´dê przes∏ony usytuowanej najbli˝ej kulochwytu g∏ównego.
Uwaga: po∏o˝enie dodatkowych linii otwarcia ognia na strzelnicach o zmiennej linii otwarcia ognia wyznacza si´
w sposób zapewniajàcy spe∏nienie warunków okreÊlonych odpowiednio w za∏àcznikach nr 5 i 6 do rozporzàdzenia przy zachowaniu warunku równoleg∏oÊci tych linii do linii poczàtkowej strzelnicy garnizonowej.

Rys. nr 3 Lewa skrajna i prawa skrajna p∏aszczyzna strzelania strzelnicy garnizonowej
1) skrajna lewa p∏aszczyzna strzelania — p∏aszczyzna prostopad∏a do p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej, przechodzàca przez punkt przeci´cia osi pod∏u˝nej prawego skrajnego stanowiska strzeleckiego z linià
otwarcia ognia i Êrodek podstawy lewego skrajnego celu na linii celów usytuowanej najbli˝ej kulochwytu
g∏ównego,
2) skrajna prawa p∏aszczyzna strzelania — p∏aszczyzna prostopad∏a do p∏aszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej, przechodzàca przez punkt przeci´cia osi pod∏u˝nej lewego skrajnego stanowiska strzeleckiego z linià
otwarcia ognia i Êrodek podstawy prawego skrajnego celu na linii celów usytuowanej najbli˝ej kulochwytu
g∏ównego.
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Za∏àcznik nr 2

SCHEMAT STRZELNICY TYPU „A”

Lss
Sss
Dkg
Skg
Szl
Szp

— maksymalna d∏ugoÊç strefy strzelaƒ
— szerokoÊç strefy strzelaƒ
— d∏ugoÊç korony kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç podstawy kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç lewego zabezpieczenia bocznego
— szerokoÊç prawego zabezpieczenia bocznego

wymiary w metrach
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Za∏àcznik nr 3

SCHEMAT STRZELNICY TYPU „B”

Lss
Sss
Dkg
Skg
Szl
Szp

— maksymalna d∏ugoÊç strefy strzelaƒ
— szerokoÊç strefy strzelaƒ
— d∏ugoÊç korony kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç podstawy kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç lewego zabezpieczenia bocznego
— szerokoÊç prawego zabezpieczenia bocznego

wymiary w metrach
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Za∏àcznik nr 4

SCHEMAT STRZELNICY TYPU „C”

Lss
Sss
Dkg
Skg
Szl
Szp
—

— maksymalna d∏ugoÊç strefy strzelaƒ
— szerokoÊç strefy strzelaƒ
— d∏ugoÊç korony kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç podstawy kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç lewego zabezpieczenia bocznego
— szerokoÊç prawego zabezpieczenia bocznego
— ramiona kàta dopuszczalnej strefy lotu pocisków

wymiary w metrach
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Za∏àcznik nr 5

SCHEMAT STRZELNICY TYPU „D”

Lss
Sss
Dkg
—

— maksymalna d∏ugoÊç strefy strzelaƒ
— szerokoÊç strefy strzelaƒ
— d∏ugoÊç korony kulochwytu g∏ównego
— granica sektora obserwacji i ostrza∏u

wymiary w metrach
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Za∏àcznik nr 6

SCHEMAT STRZELNICY TYPU „S”

Lss
Sss
Dkg
Skg
Szl
Szp
—

— d∏ugoÊç strefy strzelaƒ
— szerokoÊç strefy strzelaƒ
— d∏ugoÊç korony kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç podstawy kulochwytu g∏ównego
— szerokoÊç lewego zabezpieczenia bocznego
— szerokoÊç prawego zabezpieczenia bocznego
— ramiona kàta dopuszczalnej strefy lotu pocisków

wymiary w metrach
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Za∏àcznik nr 7

WYMAGANIA WOBEC POSZCZEGÓLNYCH KLAS STRZELNIC GARNIZONOWYCH
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Za∏àcznik nr 8

SPOSÓB USTALANIA D¸UGOÂCI PROMIENIA STREFY ZAGRO˚ENIA ORAZ OBLICZANIA LICZBY
I USYTUOWANIA DODATKOWYCH PRZES¸ON PIONOWYCH NA STRZELNICACH GARNIZONOWYCH
ZALICZONYCH DO KLASY I LUB II
1. Liczb´ i usytuowanie dodatkowych przes∏on pionowych wyznacza si´ w zale˝noÊci od typu strzelnicy oraz
wielkoÊci mo˝liwej do wyznaczenia strefy zagro˝enia.
2. Do wyznaczenia niezb´dnej liczby przes∏on dodatkowych konieczna jest znajomoÊç:
1) rozmiaru mo˝liwej do wyznaczenia strefy zagro˝enia strzelnicy,
2) typu strzelnicy,
3) wysokoÊci kulochwytu g∏ównego,
4) rodzaju strzelaƒ, jakie majà byç przeprowadzane na strzelnicy,
5) rodzaju amunicji, jaka ma byç u˝yta do strzelaƒ.
3. Dla potrzeb procedury obliczeƒ przyjmuje si´, ˝e:
1) kàt odbicia rykoszetu od rzeczywistej p∏aszczyzny strzelnicy mo˝e zawieraç si´ w przedziale od 0° do 85°,
2) wyst´pujà nast´pujàce strefy powstawania rykoszetów pocisków wystrzelonych prawid∏owo z linii otwarcia
ognia:
a) na strzelnicy 300 m — 120 ÷ 130 m
— 170 ÷ 180 m
— 220 ÷ 250 m
b) na strzelnicy 200 m — 120 ÷ 130 m
— 170 ÷ 180 m
c) na strzelnicy 100 m — 55 ÷ 60 m
— 80 ÷ 90 m
3) wysokoÊç przes∏on pionowych, dla wszystkich typów strzelnic, z przedzia∏u od 4,20 m do 5,40 m ponad p∏aszczyzn´ rzeczywistà strzelnicy,
4) dolna kraw´dê ka˝dej dodatkowej przes∏ony pionowej znajduje si´ 2,50 m powy˝ej p∏aszczyzny rzeczywistej
strzelnicy,
5) ekstremalny kàt odbicia rykoszetu pocisku okreÊlany jest w zale˝noÊci od rodzaju pocisku i jego zasi´gu wed∏ug tabeli,
6) liczb´ dodatkowych przes∏on pionowych okreÊla si´ wed∏ug zale˝noÊci przedstawionej na schemacie,
7) nie ustawia si´ przes∏on pionowych za linià celów najbli˝szà kulochwytowi g∏ównemu.
4. Sposób wykonywania obliczeƒ:
1) ustaliç typ strzelnicy,
2) przyjàç g∏´bokoÊç strefy zagro˝enia (d∏ugoÊç promienia strefy) z zakresu 150 ÷ 3500 m,
3) za∏o˝yç wysokoÊç kulochwytu g∏ównego Hkg,
4) ustaliç wartoÊç ßk kàta zakrycia (schemat),
5) ustaliç z tabeli, wartoÊç kàta ßk w zale˝noÊci od typu pocisku i przyj´tej w punkcie 2 g∏´bokoÊci strefy zagro˝enia,
6) sprawdziç, czy kàt ßn dla przes∏ony Nr n jest mniejszy od kàta ßk:
a) jeÊli TAK, to zakoƒczyç obliczenia,
b) jeÊli NIE, to kontynuowaç procedur´,
7) wyliczyç odleg∏oÊç xn przes∏ony Nr n od linii powstawania rykoszetów, zgodnie ze schematem, celem ustalenia miejsca usytuowania przes∏ony Pn,
8) obliczyç ßn+1 zgodnie ze schematem,
9) kontynuowaç procedur´ od punktu 6.
5. Uwagi koƒcowe:
1) obliczenia prowadziç oddzielnie dla ka˝dej strefy powstawania rykoszetów, przyjmujàc po∏o˝enie rubie˝y powstawania rykoszetów jako Êrednià arytmetycznà po∏o˝enia skrajów strefy powstawania rykoszetów,
2) ˝adna przes∏ona dodatkowa nie mo˝e znajdowaç si´ za kulochwytem g∏ównym,
3) je˝eli wi´cej ni˝ 2 przes∏ony znajdujà si´ w takiej odleg∏oÊci, ˝e odleg∏oÊç skrajnych przes∏on jest mniejsza
ni˝ 6 m, zaleca si´ pozostawiç tylko skrajne przes∏ony i wykonaç nad nimi zadaszenie,
4) je˝eli dwie sàsiednie przes∏ony dodatkowe znajdujà si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 m, to zaleca si´ nie wykonywaç przes∏ony bli˝szej linii poczàtkowej strzelnicy i wykonaç zadaszenie na odcinku pomi´dzy pozostawionà przes∏onà a miejscem usytuowania wyliczonej i niewykonywanej przes∏ony,
5) do zadaszeƒ, o których mowa w pkt 3 i 4, stosuje si´ odpowiednio § 60 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia.
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Schemat wyznaczania rozmieszczenia przes∏on dodatkowych (bez zachowania proporcji)
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Za∏àcznik nr 9

SPOSÓB WYZNACZANIA STREF OCHRONNYCH STRZELNICY GARNIZONOWEJ
(bez zachowania proporcji)
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Za∏àcznik nr 10

WZORY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH

Rys. nr 1 Tablica ostrzegawcza oznaczajàca granic´ strefy niebezpiecznej. Tablica koloru ˝ó∏tego z czerwonà
ramkà. Litery koloru czarnego (wymiary w m)
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Rys. nr 2 Tablica ostrzegawcza oznaczajàca granic´ strefy zagro˝enia. Tablica koloru ˝ó∏tego z czerwonà ramkà.
Litery koloru czarnego (wymiary w m)
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Za∏àcznik nr 11

SCHEMATY KULOCHWYTÓW STRZELNIC GARNIZONOWYCH

Rys. nr 1 Schemat ziemnego kulochwytu g∏ównego

Rys. nr 2 Schemat ziemnego kulochwytu g∏ównego z konstrukcjà betonowà lub murowà
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Rys. nr 3 Schemat kulochwytu g∏ównego wykonanego z elementów trwa∏ych os∏oni´tych materia∏em sypkim

Rys. nr 4 Schemat kulochwytu g∏ównego wykonanego z elementów trwa∏ych os∏oni´tych drewnem
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Rys. nr 5 Schemat zabudowy kulochwytu g∏ównego

Rys. nr 6 Schemat kulochwytu dolnego pod przes∏onà pionowà nr 1 (wymiary w mm)
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Za∏àcznik nr 12

SCHEMAT PRZES¸ONY PIONOWEJ NR 1 I NR 2
(wymiary w mm)
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Za∏àcznik nr 13

SCHEMATY STANOWISK STRZELECKICH

Rys. nr 1 Stanowisko strzeleckie do strzelania z postawy „le˝àc”

Rys. nr 2 Stanowisko strzeleckie do strzelania z postawy „le˝àc” i „kl´czàc”
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Za∏àcznik nr 14
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Za∏àcznik nr 15
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