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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç obiekty 
budowlane nieb´dàce budynkami, s∏u˝àce obronnoÊci Paƒstwa oraz ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane
nieb´dàce budynkami, s∏u˝àce obronnoÊci Paƒstwa
oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przy
projektowaniu i budowie nowych obiektów
budowlanych oraz przy przebudowie, roz-
budowie i odbudowie ju˝ istniejàcych.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´,
je˝eli warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaç poszczególne rodzaje obiek-
tów budowlanych i ich usytuowanie, okre-
Êlajà odr´bne przepisy.

§ 3. Obiekty budowlane dzielà si´ na:

1) obiekty terenowej bazy szkoleniowej:

a) garnizonowe obiekty szkoleniowe,

b) poligonowe obiekty szkoleniowe,

2) terenowe obiekty in˝ynierskie.”;

2) w § 4:

a) pkt 2—5 otrzymujà brzmienie:

„2) oÊrodek szkolenia poligonowego (poligon)
— obszar wyraênie oznaczony w terenie, od-
powiednio przygotowany i wyposa˝ony
w urzàdzenia i obiekty do szkolenia wojsk
oraz przeprowadzania badaƒ uzbrojenia,
sprz´tu technicznego, amunicji, materia∏ów
wybuchowych i specjalnych Êrodków bojo-
wych,

3) strefa strzelaƒ (pole ognia, kierunek strzelaƒ)
— cz´Êç terenu pola roboczego, na której lo-
kalizuje si´ cele i zabrania przebywania osób
niebioràcych bezpoÊredniego udzia∏u w re-
alizowanym çwiczeniu,

4) oÊ strefy strzelaƒ (pola ognia, kierunku strze-
laƒ) — lini´ prostà dzielàcà symetrycznie po-
le robocze i s∏u˝àcà do wytyczania stref bez-
pieczeƒstwa,

5) strefa bezpieczeƒstwa — teren otaczajàcy
stref´ strzelaƒ (pole ognia, kierunek strzelaƒ)
majàcy zapewniç bezpieczeƒstwo osób nie-
bioràcych udzia∏u w procesie szkolenia,”

b) skreÊla si´ pkt 6,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rejon rozmieszczenia celów — cz´Êç pola
roboczego s∏u˝àcà do umieszczania urzà-



dzeƒ technicznych do imitowania sytuacji
taktycznej oraz zbierania danych i oceny
trafieƒ,”

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) kulochwyt g∏ówny — budowl´ zlokalizowa-

nà za ostatnià linià celów strzelnicy, s∏u˝àcà
do zatrzymywania pocisków wystrzelonych
w kierunku tarcz,”

e) po pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 14 w brzmieniu:

„14) amunicja çwiczebna (Êlepa) — amunicj´
przeznaczonà do strzelaƒ szkolnobojowych
lub imitowania strza∏ów, niepowodujàcà
obra˝eƒ skóry z odleg∏oÊci wi´kszej ni˝
10 m.”;

3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierunek osi strzelaƒ zapewniajàcy spe∏nienie
wymagaƒ u˝ytkowych oraz usytuowanie stref
bezpieczeƒstwa,”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Obiekty budowlane powinny byç posado-
wione na pod∏o˝u, które pod wp∏ywem
dzia∏ajàcych obcià˝eƒ, wody i innych czyn-
ników nie ulega zmianom zagra˝ajàcym
bezpieczeƒstwu tych obiektów albo unie-
mo˝liwiajàcym lub zak∏ócajàcym ich u˝yt-
kowanie.

2. Pod∏o˝e lub jego fragmenty niespe∏niajàce
wymagaƒ, o których mowa w ust. 1, po-
winno zostaç odpowiednio wzmocnione.

3. Skarpy, zbocza i Êciany oporowe znajdujà-
ce si´ na terenie obiektów budowlanych
powinny byç wykonane w sposób zapew-
niajàcy ich ogólnà statecznoÊç.

4. Konstrukcja obiektów budowlanych po-
winna spe∏niaç warunki zapewniajàce nie-
przekroczenie stanów granicznych noÊno-
Êci oraz stanów granicznych przydatnoÊci
do u˝ytkowania w ˝adnym z jej elementów
i w ca∏ej konstrukcji.

5. Warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, uzna-
je si´ za spe∏nione, je˝eli konstrukcja ta od-
powiada Polskim Normom projektowania
i obliczania konstrukcji.

6. Stany graniczne uwa˝a si´ za przekroczone:

1) noÊnoÊci, je˝eli konstrukcja powoduje
zagro˝enie bezpieczeƒstwa ludzi znajdu-
jàcych si´ na terenie obiektu budowla-
nego oraz w jego pobli˝u, a tak˝e zagro-
˝enie zniszczenia wyposa˝enia lub prze-
chowywanego mienia,

2) przydatnoÊci do u˝ytkowania, je˝eli wy-
magania u˝ytkowe dotyczàce konstruk-
cji nie sà dotrzymane.

7. Na terenach podziemnej eksploatacji gór-
niczej powinny byç stosowane zabezpie-
czenia konstrukcji obiektów, odpowiednie
do kategorii szkód górniczych.”;

5) po § 6 dodaje si´ § 6a i § 6b w brzmieniu:

„§ 6a. Elementy budowli:

1) ulegajàce uszkodzeniu w trakcie u˝ytkowania
powinny byç wykonane w sposób umo˝liwia-
jàcy ich ∏atwà wymian´ lub uzupe∏nienie,

2) ulegajàce korozji, w tym równie˝ biologicznej,
powinny byç zabezpieczone przed tymi zagro-
˝eniami.

§ 6b. 1. W instalacjach elektrycznych wykona-
nych na terenie obiektów budowlanych
powinny byç zastosowane:

1) z∏àcza instalacji elektrycznej umo˝liwia-
jàce od∏àczenie od sieci zasilajàcej i usy-
tuowane w miejscu dost´pnym dla do-
zoru i obs∏ugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, zw∏aszcza od pocisków
i odbitek (rykoszetów), wp∏ywami at-
mosferycznymi, a tak˝e ingerencjà osób
niepowo∏anych,

2) wy∏àcznik g∏ówny przeciwpo˝arowy,

3) ochrona przed pora˝eniem elektrycz-
nym,

4) wy∏àczniki nadmiarowe w obwodach
odbiorczych,

5) po∏àczenia wyrównawcze g∏ówne
i miejscowe, ∏àczàce przewody ochron-
ne z cz´Êciami przewodzàcymi innych
instalacji i konstrukcji,

6) urzàdzenia ochrony przepi´ciowej.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1,
uznaje si´ za spe∏nione, je˝eli instalacje te
odpowiadajà Polskim Normom projekto-
wania i wykonywania instalacji elektrycz-
nych.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Garnizonowe obiekty szkoleniowe nale˝y
lokalizowaç na terenach zamkni´tych w ro-
zumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

2. Garnizonowych obiektów szkoleniowych
nie nale˝y lokalizowaç w pobli˝u obiektów,
dla których du˝e nat´˝enie ha∏asu mo˝e
byç szczególnie ucià˝liwe.”;

7) w § 8:

a) skreÊla si´ pkt 1,

b) w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 15—17 w brzmieniu:

„15) tory taktyczne,

16) strzelnice kryte,

17) strzelnice do strzelaƒ z u˝yciem amunicji
çwiczebnej (Êlepej).”;

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poligonowe obiekty szkoleniowe nale˝y lokali-
zowaç w oÊrodkach szkolenia poligonowego.”;
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9) w § 10 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 14—16 w brzmieniu:

„14) pasy çwiczeƒ taktycznych,

15) oÊrodki szkolenia pododdzia∏ów rozpoznaw-
czych i specjalnych,

16) oÊrodki szkolenia w rejonie zurbanizowa-
nym.”;

10) w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) typowy szczelny ust´p przestawny,”;

11) skreÊla sà § 18;

12) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabezpieczenia boczne zlokalizowane na te-
renie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3,
5, 16 i 17, powinny byç wykonane w postaci
nasypu ziemnego lub budowli z materia∏ów
trwa∏ych os∏oni´tych materia∏ami niepowo-
dujàcymi powstawania odbitek (rykosze-
tów), równolegle do osi strzelaƒ, jako pe∏ne
na odcinku od linii wyjÊciowej do kulochwy-
tu g∏ównego.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewniç odpornoÊç na przebicie pociskiem
kalibru 7,62 mm (nabój Kb z pociskiem «L»)
wystrzelonym z odleg∏oÊci 100 m z pr´dko-
Êcià poczàtkowà oko∏o 820 m/s ze wspó∏-
czynnikiem bezpieczeƒstwa «2»,”

c) skreÊla si´ ust. 3;

13) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Schrony dla obs∏ugi pola celów i do umieszcza-
nia urzàdzeƒ technicznych zlokalizowane na te-
renie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5
i 16, powinny posiadaç konstrukcj´ ogniood-
pornà oraz odpornoÊç na przebicie pociskiem
lekkim naboju karabinowego kalibru 7,62 mm
wystrzelonym z odleg∏oÊci 100 m z pr´dkoÊcià
poczàtkowà oko∏o 820 m/s, ze wspó∏czynnikiem
bezpieczeƒstwa «2» i zapewniaç obs∏udze bez-
pieczne warunki pracy.”;

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Powierzchnia czo∏owa kulochwytu g∏ów-
nego wykonanego w formie nasypu ziem-
nego, zlokalizowanego na terenie obiek-
tów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5, 16 i 17,
powinna byç zabezpieczona w sposób
trwa∏y przez darniowanie.

2. Pozosta∏e p∏aszczyzny kulochwytów,
o których mowa w ust. 1, oraz inne po-
wierzchnie budowli mogà byç poroÊni´te
trawà.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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