Załącznik do Decyzji Burmistrza Pakości z dnia 21.06.2022

REGULAMIN STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ PZŁ W ŁĄCKU
ZASADY BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY PZŁ W ŁĄCKU. KORZYSTANIE ZE STRZELNICY PRZEZ
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE ORAZ UPRAWNIONE PODMIOTY I INSTYTUCJE
(podstawa prawna)
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie
wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000 r., nr 18, poz. 234 ze zm.)

§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin zostaje wydany na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
(t.j. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 955 ze zm.) oraz §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 200 r., nr 18, poz. 234 ze zm.).
2. Regulamin strzelnicy uwzględnia warunki korzystania ze strzelnicy oraz obchodzenia się z bronią i sposób
zachowania się osób przebywających na strzelnicy PZŁ w Łącku.
3. Regulamin określa zasady bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy, z uwzględnieniem:
a.

warunków korzystania ze strzelnicy,

sposobu obchodzenia się z bronią,
sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) strzelnica - obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz
treningów strzeleckich, należący do Polskiego Związku Łowieckiego i położony w Łącku , 88 – 170 Łącko ul.
Myśliwska 5
2) prowadzący strzelanie - osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego
Związku Łowieckiego.
b.
c.

§2
Warunki korzystania ze strzelnicy
1. Prowadzący strzelanie:
1.1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
1.2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce
bezpiecznego pobytu,
1.3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy
osoby posiadającej pozwolenie na broń), albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on
pozwolenia na broń,
c. godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
d. rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
e. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy, przepisami
bezpieczeństwa oraz z klauzulą ochrony danych osobowych zawartą w §7 niniejszego regulaminu,
potwierdzone własnoręcznym podpisem.
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1. Każde nieuprawnione lub nielegalne działanie lub zaniechanie w czasie przebywania na terenie strzelnicy zostanie
zgłoszone Policji. Stosownie do przepisu art. 243 §1 Kodeksu postępowania karnego (t.j. w: Dz.U. z 2021 r., poz. 534
ze zm.) sprawca przestępstwa może zostać ujęty na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym
bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej
tożsamości. W takim przypadku osoba ujęta zostanie niezwłocznie oddana w ręce Policji.
2. Na strzelnicy zabrania się:
a. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie
oraz styczności z bronią,
b. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
c. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób
będących pod ich wpływem,
d. korzystania ze strzelnicy przez osoby wykluczone przez instruktora lub osobę upoważnioną przez
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy do zarządzania strzelnicą,
3. Prowadzący strzelanie ma prawo nie dopuścić osoby do strzelania oraz ma prawo przerwać strzelanie i zażądać
opuszczenia strzelnicy bez podania powodu.
4. Za szkody powstałe podczas strzelania odpowiada osoba, której działanie lub zaniechanie doprowadziło do
powstania szkody.
5. Strzelania odbywać się mogą w okresie doby zaczynającym się godzinę po wschodzie słońca i kończącym się
godzinę przed zachodem słońca.
6. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1. regulamin strzelnicy,
2. plan strzelnicy z oznaczeniem:
a. stanowisk strzeleckich,
b. punktu sanitarnego,
c. dróg ewakuacji,
d. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
e. wykaz sygnałów alarmowych,
f.
informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej
g. wykaz numerów alarmowych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie).

§3
Sposób obchodzenia się z bronią
1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się:
a) broń do celów myśliwskich: rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i
pokrowców,
b) broń pozostałą przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub
kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich
noszenie w kaburach.
c) dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2. Wyjmowanie broni przenoszonej w kaburze, pokrowcu lub kasecie odbywa się wyłącznie na stanowisku
strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu,
tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza
się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do
innych przedmiotów niż tarcze lub elementów zastępujące tarcze oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt
i ptactwa
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7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich

§4
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy
1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego
strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać
przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają
strzelanie.
5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo
powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy można usunąć ze strzelnicy.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

§5
Zawody w strzelectwie myśliwskim
Podczas organizowanych zawodów obowiązuje:
1. sędzia główny wyznacza prowadzącego strzelanie/sędziów,
2. w zawodach mogą brać udział osoby spełniające wymagania stawiane przez organizatora zawodów
regulaminem danych zawodów.

§6
Użytkowanie strzelnicy przez inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej
1. W przypadku użytkowania strzelnicy przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Obrony Terytorialnej,

2.
3.
4.
5.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki lub inne jednostki
wypełniające zadania strzeleckie lub inne dla obronności Kraju związanie z ich własnymi programami, stosuje
się ich własne regulaminy wewnętrzne w zakresie niesprzecznym z niniejszym regulaminem strzelnicy.
Użytkownicy wymienieni w ustępie poprzedzającym odpowiadają na podstawach określonych w niniejszym
regulaminie.
Użytkownicy wymienieni w ustępie pierwszym mogą stosować własne komendy, znaki lub systemy
wydawania komend obowiązujących na strzelnicy w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli takowe
stosują.
Na strzelnicy mogą być wydawane komendy w językach obcych, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania zasad
opisanych w niniejszym regulaminie.
W przypadku zachowania lub stosowania klauzuli ŚCISLE TAJNE, POUFNE lub innych użytkownik wymieniony w
ustępie pierwszym dokonuje wpisu w książce obecności na strzelnicy w/g własnych potrzeb określając lub nie
bezpośredniego użytkownika strzelnicy.
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§7
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO, uprzejmie
informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w
Bydgoszczy, Koronowska 36, 86-021 Żołędowo
b. Kontakt e-mail: zo.bydgoszcz@pzlow.pl, tel. 523 400 652;
c. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej Inspektora
Ochrony Danych w Polskim Związku Łowieckim: Piotr Pawełski, mail: ochronadanych@pzlow.pl. lub
listownie na adres siedziby administratora;
d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zapewnienia prawidłowego korzystania ze strzelnicy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawny zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania ze strzelnicy,
spoczywający na administratorze;
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które są odpowiedzialne za
prowadzenie strzelnicy;
f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, z, przez okres 5 lat od dnia skorzystania ze strzelnicy;
g. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest
wymogiem związanym z korzystaniem ze strzelnicy; konsekwencje niepodania określonych danych
uniemożliwiają korzystanie ze strzelnicy;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
a. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy;
b. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Bydgoszcz 2022 r.
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