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WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

WYDZIAŁ MECHATRONIKI, UZBROJENIA I LOTNICTWA 

INSTYTUT TECHNIKI UZBROJENIA 

00-908 WARSZAWA, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2/69 

W oparciu o Upoważnienie nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04. lutego 2020 r. i Statut Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego , jako jednostki naukowej prowadzącej badania w zakresie balistyki broni 

i amunicji, po spełnien i u obowiązujących warunków techniczno-organizacyjnych przez nw. obiekt, wydaje: 

ORZECZENIE 
O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU 

Nr 53/213-405/2021/WAT 

dla 

KRYTEJ STRZELNICY SPORTOWEJ 25/50 m 

Egz. Nr .. ... 

W OŚRODKU SZKOLENIA STRZELECKIEGO „SHOTBOM" 
w m. ŁASK, przy ul. Wrzosowej 35 

1. CHARAKTERYSTYKA STRZELNICY 

Kryta STRZELNICA SPORTOWA 25/50 m w budynku Ośrodka Szkolenia Strzeleckiego 
w m. ŁASK jest obiektem nowo wybudowanym. Budowę zakończono w 2021 r. Strzelnicę 

oznakowano tablicą informacyjną oraz znakiem określającym strefę zagrożenia hałasem. 
Budynek, w którym znajduje się strzelnica, usytuowany jest w granicach terenu zamkniętego 
lokalizacji Ośrodka Szkolenia Strzeleckiego w m. ŁASK i jest ochraniany ochroną czynną. Strefa 
ochronna strzelnicy jest zawarta w granicach budynku strzelnicy. Strzelnica zapewnia możliwość 
szkolenia strzeleckiego zarówno w warunkach dziennych jak i nocnych. Strzelnica wariantowe 
umożliwia wykonywanie strzelań w zakresie od 25 m i 50 m. Strzelnica posiada: halę strzelań 
o dwóch osiach o długości 25 m i 50 m, śluzę (recepcja), punkt pierwszej pomocy medycznej 
z wyposażeniem. Obiekt wyposażany jest w instalacje: systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
systemu monitoringu wizyjnego, systemu alarmu pożaru, instalacje elektryczne oświetleniowe 
(oświetlenia ogólnego i awaryjnego), instalację wodociągowo-kanalizacyjną, instalację 
centralnego ogrzewania i instalację ciepłej wody użytkowej. W hali strzelań są usytuowane: 
nasypowy kulochwyt główny z wypełnieniem granulatem gumowym (Oś 25 m) i kulochwyt główny 
- stalowy listwowy (Oś 50 m), zabezpieczenia boczne - betonowe ściany boczne osłonięte 
warstwą płyt gumowych, transportery tarcz, oznaczone linie wyjściowe (LW), oznaczone linie 
otwarcia ognia (LOO), oznaczone linie ognia (na Osi 50 m) oraz oznaczone linie z napisem 
STREFA NIEBEZPIECZNA w odległości 5,0 m na Osi 25 m oraz 7,0 m na Osi 50 m, licząc od 
podstaw kulochwytów głównych, oznakowane stanowiska strzeleckie, przegrody między 
stanowiskowe, wentylację mechaniczną, system elektrycznej blokady drzwi, uniemożliwiający 

podczas strzelania wejścia/wyjścia do/z hali strzelań z możliwością neutralizacji przyciskiem 
awaryjnym. Drogi i place terenu wokół budynku strzelnicy, są utwardzone i oznakowane znakami 
drogowymi. 

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OCENY OBIEKTU I WYDANIA ORZECZENIA 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. nr 290, 961 , 

1250, 1165,2255) - art. 5 ust. 1 lit. d), 
2) Decyzja nr 703 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.12.2006 r.; w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne (Dz. Urz. KGP nr 17, poz. 104) wraz 
z Załącznikiem do Decyzji (Dz.U. KGP nr 17), 
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3) Umowa nr 213-405/2021/WAT z dnia 07.01 .2021 r. firmą pn.: ,,SHOTBOM" Sp. z o.o. z siedzibą w m. 
ŁASK przy ul. Wrzosowej 35 a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 
z siedzibą w WARSZAWIE, kod: 00-908, przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 

3. WNIOSEK 
Na podstawie: 

1) pozytywnych wyników przeprowadzonego sprawdzenia stanu technicznego w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania, 

2) pozytywnych wyników strzelania sprawdzającego oraz 
3) potwierdzenia zgodności elementów zabezpieczających z wymaganiami ww. aktów i dokumentów 

normatywnych, 
stwierdza się, że: 

w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 11 KRYTA STRZELNICA SPORTOWA 25/50 m 
w OŚRODKU SZKOLENIA STRZELECKIEGO 11SHOTBOM" W m. ŁASK", użytkowana wg 
obowiązujących programów szkolenia strzeleckiego, NIE STWARZA ZAGROŻENIA dla 
użytkowników oraz innych osób i mienia, znajdujących się w miejscach przeznaczonych na 
bezpieczny pobyt w rejonie strzelnicy i poza jej rejonem. 

Użytkowanie ww. ,,KRYTEJ STRZELNICY .... " zgodnie z jej przeznaczeniem JEST 
BEZPIECZNE, przy spełnianiu warunków wymienionych w punktach 4 + 5 „ORZECZENIA ... " 
oraz przy przestrzeganiu obowiązujących zasad bezpieczeństwa użytkowania, w tym 
przestrzeganiu obowiązujących regulaminów, instrukcji eksploatacji i konserwacji 
strzelnicy, a także instrukcji budowy i użytkowania stosowanej broni i amunicji, oraz 
urządzeń technicznych ww. strzelnicy. 

4. ZEZWOLENIA I OGRANICZENIA 
1) Na dzień wydania niniejszego „ORZECZENIA ... " KRYTA STRZELNICA SPORTOWA 25/50 m 

w OŚRODKU SZKOLENIA STRZELECKIEGO „SHOTBOM" W m. ŁASK uzyskuje pozytywną ocenę 
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i jest przygotowana technicznie do rozpoczęcia użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Elementy i budowle zabezpieczające oraz infrastruktura pomocnicza strzelnicy, są zgodne ze schematami 
i warunkami technicznymi, zamieszczonymi w stosownych przepisach. 
Użytkowanie KRYTEJ STRZELNICY SPORTOWEJ 25/50 m może się rozpocząć po wykonaniu przez 
Użytkownika ATESTU i ogłoszeniu decyzji o rozpoczęciu użytkowania obiektu . 

2) Na przedmiotowej strzelnicy na OSI 25 m dopuszcza się prowadzenie strzelań z niżej wymienionych 
rodzajów broni o energii kinetycznej pocisku nie większej niż 1.000 [J]: 

a) Pistolety i rewolwery do kalibru 11,43 mm, 
b) Pistolety maszynowe do kalibru 9 mm, 
c) Broń sportowa małokalibrowa do kalibru 5,6 mm (.22), 
d) Broń bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm i 5,7 mm, 
e) Broń pneumatyczna - pistolety, rewolwery, karabinki, 
f) Broń gładkolufowa o wagomiarze 12/70 i 12/76. 

Uwaga ! Cele powinny być usytuowane wyłącznie na tle nasypowego kulochwytu głównego. 

3) Na przedmiotowej strzelnicy na OSI 50 m dopuszcza się prowadzenie strzelań z niżej wymienionych 
rodzajów broni o energii kinetycznej pocisku nie większej niż 3.800 [J]: 

c) Pistolety i rewolwery do kalibru 11,43 mm; 
d) Pistolety maszynowe do kalibru 9 mm; 
e) Karabinki do kalibru 7,62 mm; 
f) Karabiny do kalibru 7,62 mm - tylko ogniem pojedynczym; 

g) Broń sportowa małokalibrowa do kalibru 5,6 mm (.22); 
h) Broń bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm i 5,7 mm; 
i) Broń pneumatyczna - pistolety, rewolwery, karabinki; 
j) Broń gładkolufowa o wagomiarze 12/70 i 12/76. 

Uwaga ! Cele powinny być usytuowane wyłącznie na tle stalowego kulochwytu głównego. 

4) Na przedmiotowej strzelnicy (Oś 25 m i Oś 50 m) dopuszcza sie prowadzenie strzelań z ww. broni 
z użyciem następujących rodzajów amunicji: 

a) 9 x18 mm nb. pistoletowy „MAKAROV" z poc. FMJ, 
b) 9 x 19 mm nb. pistoletowy „PARABELLUM"z poc. FMJ, 
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c) 11,43 mm nb. z poc. zw. (.45ACP z poc. FMJ), 
d) .357 MAGNUM z poc. SP, 
e) .380 SPECJAL z poc. SP, 
f) 5,56x45 mm nb NATO z poc. RS, 
g) 7,62x39 mm nb z poc. zwykłym, 
h) 7,62x54R mm kb z poc. FMJ (L), 
i) 5,6 mm nb .. 22 SHORT i .22 LR, 
j) 5,7 mm nb .. 22 WMR, 
k) 4,46 mm, 4,5 mm i 5,5 mm DIABOLO, 
I) amunicja wagomiaru 12/70 i 12/76 - naboje specjalne: RÓJ, CHRABĄSZCZ, BĄK, LFT 6,8, 

WS-MP, 
m) dopuszcza się strzelanie na Osi 25 m amunicją z pociskami o energii wylotowej nie większej 

niż 1.000 [J] ze stałej linii otwarcia ognia oraz na osi 50 m - 3.800 [J] - ze stałej i zmiennej linii 
ognia (z wyłączeniem karabinków i karabinów), 

n) dopuszcza się strzelanie z innej broni i innej amunicji o podobnych (zbliżonych) parametrach 
technicznych i energetycznych, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w pkt. m). 

o) kategorycznie zabrania się strzelania amunicją z pociskiem: ppanc., zawierającymi ładunek 
chemiczny lub gazowy, zapalającymi, smugowymi, nabojami sygnałowymi, śrutem stalowym 
i stalowo-teflonowym, śrutem wybuchowym, miotanie granatami bojowymi i nasadkowymi, 
a także granatami błyskowo-hukowymi. 

5) Strzelania z dopuszczonej broni i amunicji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

„Programami strzelań ... ", przestrzegając wszelkie zasady bezpieczeństwa, w tym m.in. stosowanie 
indywidualnego wyposażenia ochronnego, zgodnie z zaleceniami programu szkolenia i regulaminu 
strzelnicy, przy czym: 
a)· Strzelania należy prowadzić do celów umieszczonych na tle kulochwytów głównych Cele do 

strzelania z karabinów ustawiać tylko na tle kulochwytu głównego Osi 50 m. 
b) Bezwzględnie przestrzegać zakazu strzelania z mniejszej odległości niż określa granica strefy 

niebezpiecznej: przed kulochwytem głównym Osi 25 m - 5 m natomiast na Osi 50 m - 7 m, 
c) Strzelanie z pistoletów i rewolwerów - tylko ogniem pojedynczym, 
d) Strzelania z pistoletów maszynowych i karabinków - ogniem pojedynczym i krótkimi seriami, 
e) Podczas strzelania do celów metalowych (popper, gong), tarcz nr 40a, 40b i 40p (TS-3) należy je 

ustawiać (zawieszać) tak, aby dolne krawędzie tarcz lub sylwetek znajdowały się na tle 
kulochwytu głównego powyżej górnej krawędzi ścianki czołowej lub podłoża strefy strzelań -
min. 40 cm, 

f) Podczas strzelania z broni gładkolufowej i małokalibrowej amunicją z pociskami gumowymi lub 
śrutem, na płaszczyźnie czołowej tłumika rykoszetów na Osi 50 m, należy umieścić warstwę 
pianki poliuretanowej grubości min. 10 cm (np. materac piankowy), w celu uniemożliwienia 
odbijania się pocisków w kierunku linii otwarcia ognia. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

1) Niniejsze ORZECZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU dla KRYTEJ STRZELNICY 
SPORTOWEJ 25/50 m w OŚRODKU SZKOLENIA STRZELECKIEGO „SHOTBOM" W m. ŁASK traci 
ważność w przypadkach: 
a) stwierdzenia znacznych zmian (powyżej tolerancji) parametrów techniczno-balistycznych obiektu 

budowlanego, w stosunku do normatywnych parametrów techniczno-balistycznych, przedstawionych 
w aktach i dokumentach normatywnych, głównie stwierdzonych w urządzeniach i wyposażeniu 

technicznym, odpowiadających za bezpieczeństwo użytkowania , a także powstałych w wyniku 
niewłaściwej obsługi eksploatacyjnej, w tym niewykonywania bieżącego i okresowego obsługiwania, 
a także niewykonywania corocznego ATESTU [Decyzja 703 KGP - Załącznik] oraz przeglądu 

technicznego bieżącego , rocznego i co 5 lat użytkowania [Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt 1) i 2)], 
b) wprowadzenia zmian poza projektowych w konstrukcji i materiałach lub wyposażeniu strzelnicy. 

Dopuszcza się wprowadzenie zmian jedynie w porozumieniu i za akceptacją jednostki naukowej, 
c) podjęcia decyzji o likwidacji obiektu strzelnicy lub zmianie jego zasadniczego przeznaczenia. 

2) Niniejsze ORZECZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU dla KRYTEJ STRZELNICY 
SPORTOWEJ 25/50 m W OŚRODKU SZKOLENIA STRZELECKIEGO W m. ŁASK wydaje się 
Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w oparciu o Umowę nr 213-405/2021/WAT z dnia 07.01.2001 r. 
pomiędzy F IRMĄ PN. ,,SHOTBOM" Sp. z o.o. z siedzibą w m. ŁASK, kod: 98-100, przy ul. Wrzosowej 35 



4 

a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego , z siedzibą w WARSZAWIE, kod: 00-908, 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 

3) Egzemplarz nr 4 - archiwalny - pozostaje w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatronik, Uzbrojenia 
i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Pieczęć herbowa jednostki naukowej 

Warszawa, dnia;/g . . O,;G.2021 r. 

Wykonano w 3 egz. 
Egz. nr 1, 2 i nr 3 - Zamawiający 
Egz. nr 4 - a/a - ITU WML WAT 
Wyk. B.M (tel. 261 83 77 39) 
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Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela jednostki naukowej 
(Pełnomocnictwo nr 304/RKRIP/2020 z dnia 18.12. 2020 r.) 


