
Zakaz noszenia broni m. in w Warszawie w dniach 5-7 lipca 2017 r. 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu wprowadzenie 
czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w związku z 
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników organizowanych w 2017 r. w 
Rzeczypospolitej Polskiej: 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, 
Global Forum oraz Forum Państw Trójmorza w Warszawie, a także Światowych Igrzysk 
Sportowych The World Games 2017 we Wrocławiu. 
 
Rozporządzenie wprowadza czasowy zakaz noszenia i przemieszczania każdego rodzaju broni na 
terenie województwa małopolskiego, dolnośląskiego oraz miasta stołecznego Warszawy. 
Wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bowiem posiadacze pozwoleń na broń nie będą mogli nosić ani przemieszczać się z 
bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym 
możliwość dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych. 
 
 

 
 
 
 

Projekt  
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1
)  

1)  

z dnia <data wydania aktu> r.  

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie 
rozładowanym  

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 
r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 
1954) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego 
rodzaju broni:  
1) na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 

2017 r.;  
2) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 7 lipca 

2017 r.;  
3) na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 

2017 r.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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