
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 września 2021 r. 

Poz. 1614 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych  

oraz innych rodzajów broni 

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 21 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego 

oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) ogranicza się prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów 

wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy broni, w tym w stanie rozładowanym, i amunicji, do których stosu-

je się przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955). 

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy materiałów wybuchowych, do których stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204). 

§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy broni: 

1) posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia, 

2) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, 

3) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników ochrony, 

4) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników podmiotów, którym broń jest nie-

zbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych, 

5) posiadanej przez osoby, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

– oraz amunicji do tej broni. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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