Załącznik do ustawy z dnia ...
2018 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
(Dz. U. poz. ...)

KATEGORIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
Kategoria A (broń której posiadanie jest zakazane z ustawowymi wyjątkami - A6, 7, 8, 9):
1. Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki.
2. Samoczynna strzelecka broń palna.
3. Strzelecka broń palna ukryta pod postacią innego przedmiotu.
4. Wojskowa amunicja z pociskami penetrującymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz
wojskowe pociski do takiej amunicji.
5. Wojskowa amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski do
takiej amunicji, za wyjątkiem amunicji stosowanej do celów myśliwskich, sportowych lub
ochrony osobistej, dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
6. Samoczynna strzelecka broń palna, która została przerobiona na samopowtarzalną strzelecką
broń palną.
7. Każdy z poniższych rodzajów samopowtarzalnej broni palnej centranego zapłonu:
a) krótka broń palna pozwalająca na wystrzelenie ponad 21 nabojów bez przeładowania,
b) długa broń palna pozwalająca na wystrzelenie ponad 11 naboi bez przeładowania.
8. Samopowtarzalna długa broń palna, którą można zmniejszyć do długości mniejszej niż 60
cm bez utraty funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby składanej, teleskopowej, lub kolby
którą można usunąć bez użycia narzędzi.
9. Każda broń w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania nabojami
ślepymi, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów
pirotechnicznych, lub na broń salutacyjną lub akustyczną.
Kategoria B (broń dostępna na pozwolenie):
1.

Krótka strzelecka broń palna powtarzalna.

2. Krótka strzelecka broń palna jednostrzałowa centralnego zapłonu.
3. Krótka strzelecka broń palna bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28
cm.

4. Samopowtarzalna długa strzelecka broń palna, której mechanizm ładujący i komora mogą
łącznie pomieścić więcej niż 3 naboje w przypadku strzeleckiej broni palnej bocznego
zapłonu, a ponad 3 lecz mniej niż 12 nabojów w przypadku strzeleckiej broni palnej
centralnego zapłonu.
5. Samopowtarzalna strzelecka krótka broń palna inna niż wymieniona w kategorii A pkt 7 lit.
a).
6. Samopowtarzalna strzelecka długa broń palna wymieniona w kategorii A pkt 7 lit. b), której
mechanizm ładujący i komora nie mogą razem pomieścić więcej niż 3 naboje, w przypadku
gdy mechanizm ładujący jest odłączalny lub w przypadku gdy nie jest pewne, czy broni nie
można przerobić, za pomocą zwykłych narzędzi, na broń, której mechanizm ładujący i
komora mogą pomieścić łącznie więcej niż 3 naboje.
7. Powtarzalna i samopowtarzalna strzelecka broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której
długość nie przekracza 60 cm.
8. Każda broń w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania nabojami
ślepymi, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów
pirotechnicznych, lub na broń salutacyjną lub akustyczną.
9. Strzelecka bron palna do użytku cywilnego, która jest podobna do broni z mechanizmami
automatycznymi, inna niż wymieniona w kategorii A pkt 6, 7, 8.
Kategoria C (broń podlegająca rejestracji w wolnym dostępie - bez pozwoleń):
1. Powtarzalna strzelecka broń palna inna niż wymieniona w kategorii B pkt 7.
2. Długa strzelecka broń palna jednostrzałowa z lufą bruzdowaną.
3. Samopowtarzalna strzelecka broń palna inna niż wymieniona w kategorii A lub B.
4. Jednostrzałowa krótka strzelecka broń palna bocznego zapłonu, której całkowita długość
przekracza 28 cm.
5. Każda broń w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania nabojami
ślepymi, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów
pirotechnicznych, lub na broń salutacyjną lub akustyczną.
6. Strzelecka broń palna sklasyfikowana w kategorii A lub B lub w niniejszej kategorii, która
została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z ustawą.
Broń historyczna wyłączona z regulacji dyrektywy i ustawy o broni i amunicji na podstawie
umów międzynarodowych:
1. Broń zaprojektowana przed rokiem 1900.

