
UCHWAŁA NR XX/251/2020 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie 
Michałowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  
     

§ 1.  

1. Wprowadza się ograniczenie co do czasu funkcjonowania strzelnic w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic (Dz.U. z 2000 r. nr 18 poz. 234 z późn. zm.) zlokalizowanych na terytorium Gminy Michałowice na 
obszarze, w którym dominującym charakterem zabudowy sąsiedztwa strzelnicy są tereny, o których mowa 
w ust. 2, z których to strzelnic, emitowany hałas przekracza poziomy hałasu określone dla danego terenu 
w Tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), poprzez ograniczenie czasu 
strzelania z broni palnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 955). 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy strzelnic zlokalizowanych na terytorium Gminy 
Michałowice na obszarze, w którym dominującym charakterem zabudowy sąsiedztwa strzelnicy są tereny 
wymienione w pkt 1-3 Tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). 

3. Funkcjonowanie instalacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe od poniedziałku do piątku 
od godz. 10.00 do godz. 20.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 90). 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.     
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Michałowice 

 
 

Beata Rycerska 
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