
Dziennik Urzêdowy 
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 15                      – 374 –                                                                                   Poz. 89

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 
z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 z 2008 r. Nr 86, 
poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367, Nr 227 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, 
Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie 
Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, Nr 8, poz. 44 
i Nr 9, poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, 
poz. 78, z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104, z 2007 r. 
Nr 8, poz. 77, Nr 10, poz. 91, Nr 11 poz. 98 i Nr 13, poz. 111 
oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 29), zmienionym zarządzeniem 
Nr 67 z dnia 10 września 2008 r., Nr 72 z dnia 16 paździer-
nika 2008 r., Nr 84 z dnia 28 listopada 2008 r., Nr 1 z dnia 
5 stycznia 2009 r., Nr 18 z dnia 16 marca 2009 r. i Nr 37 
z dnia 5 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 204:
a)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)    obiekty magazynowe – budynki lub pomiesz-
czenia w budynkach, w których są przechowy-
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wane materiały wybuchowe, broń, amunicja 
oraz sprzęt i materiały techniki specjalnej;”,

b)  pkt 2-4 otrzymują następujące brzmienie:
„2)  magazyn broni – obiekt magazynowy w pod-

oddziale, komórce organizacyjnej i granicznej 
jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, 
w którym przechowuje się broń, amunicję i in-
ny sprzęt techniki specjalnej;

3)     magazyn uzbrojenia – obiekt magazynowy 
w wewnętrznej komórce zaopatrującej, w któ-
rym przechowywane są broń, amunicja, sprzęt 
i materiały techniki specjalnej;

4)  magazyn bazowy – obiekt magazynowy prze-
znaczony do przechowywania materiałów wy-
buchowych w ilościach większych niż ilość tych 
materiałów dopuszczalna do przechowywania 
w magazynach podręcznych;”,

c)  po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) magazyn podręczny – obiekt magazynowy 

przeznaczony do przechowywania materiałów 
wybuchowych w dopuszczalnych ilościach 
określonych w załączniku nr 51 do zarządze-
niania, których przechowywanie nie stwarza 
istotnego zagrożenia dla obiektu i jego oto-
czenia;”,

d)  po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 12-15 w brzmieniu:
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„12)  załącznik A – załącznik A – „Przepisy dotyczą-
ce materiałów i przedmiotów niebezpiecz-
nych” do Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 30, poz. 287, z późn. zm.);

13)  klasy – klasy materiałów i przedmiotów nie-
bezpiecznych wydzielone na podstawie domi-
nującego zagrożenia, o których mowa w za-
łączniku A;

14)  podklasy – wydzielone w klasie 1 materiałów 
niebezpiecznych podklasy materiałów wybu-
chowych i wyrobów wypełnionych materiałem 
wybuchowym o podobnym zachowaniu się 
opakowania przy spalaniu, deflagracji lub 
detonacji, o których mowa w załączniku A;

15)  grupy zgodności – grupy zgodności materia-
łów wybuchowych i wyrobów wypełnionych 
materiałem wybuchowym, o których mowa 
w załączniku A.”;

2) § 236 otrzymuje brzmienie:
„§ 236. 1. Amunicję i materiały wybuchowe przecho-

wuje się w odpowiednio usytuowanych, 
przystosowanych i zabezpieczonych obiek-
tach magazynowych, zapewniających wa-
runki dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 
mienia oraz środowiska naturalnego.

2. Warunki lokalizacji obiektów magazyno-
wych, w których są przechowywane mate-
riały wybuchowe i amunicja określa załącz-
nik nr 51 do zarządzenia.

3. Materiały wybuchowe do użytku bieżącego 
przechowuje się w:

1)  magazynie broni – w ilości nie większej 
niż zestaw alarmowy przeznaczony jed-
norazowo do działań minersko-pirotech-
nicznych, określony w odrębnych przepi-
sach dotyczących działań minersko-piro-
technicznych;

2)  magazynie podręcznym i bazowym – 
w ilości większej niż określona w pkt 1.

4. Obiekty magazynowe, w których przecho-
wywane są materiały wybuchowe i amuni-
cja, powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych lub trudno palnych.

5. Powłoki ścian, podłóg, sufitów i elementów 
wyposażenia obiektów magazynowych, 
w których przechowywane są materiały 
wybuchowe i amunicja, powinny być trudno 
palne, a ponadto podłogi i elementy wypo-
sażenia powinny spełniać wymagania Pol-
skiej Normy w zakresie ochrony przed 
elektrycznością statyczną.

6. Drzwi ewakuacyjne obiektów magazyno-
wych, w których są przechowywane mate-
riały wybuchowe i amunicja, powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczenia 
i posiadać zamki rolkowe, działające w wy-
niku pchnięcia, lub rozsuwać się na ze-
wnątrz. 

7. Okna mające służyć za dodatkowe wyjścia 
awaryjne powinny otwierać się na zewnątrz, 
a otwór okienny powinien mieć wymiary 
nie mniejsze niż 0,75 m x 0,75 m.

8.  Wewnątrz obiektu magazynowego powinny 
być zamieszczone, w sposób trwały, napisy 
informujące o:
1)  klasach lub podklasach i grupach zgod-

ności przechowywanych materiałów 
wybuchowych i amunicji oraz ustalające 
wykaz środków bojowych, które można 
przechowywać razem w tym obiekcie;

2)  dopuszczalnej liczbie osób wykonujących 
obowiązki służbowe w zakresie obsługi 
tego obiektu.”;

3) w § 239:
a)  w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzy-

muje brzmienie:
„Na magazyn uzbrojenia, magazyn broni i magazyn 

podręczny wyznacza się budynek murowany lub 
pomieszczenie w takim budynku, które spełnia 
następujące warunki:”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Drzwi do pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 3 lit. a, na czas nieobecności osoby odpowie-
dzialnej za prowadzenie magazynu broni powin-
ny być zamknięte na wszystkie zamki i zaplom-
bowane lub zaopatrzone w ochronę elektronicz-
ną  sygnalizującą wejście osób nieuprawnio-
nych.”;

4) w § 248:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Amunicję należy przechowywać w obiektach 
magazynowych, które nie są ogrzewane. Amu-
nicję i inne środki bojowe można przechowywać 
razem w jednym obiekcie magazynowym z za-
chowaniem wymagań określonych w załączniku 
nr 53 do zarządzenia. Zabrania się przechowy-
wania amunicji razem z innym sprzętem, mate-
riałami technicznymi itp.”,

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Podczas prowadzenia działań minersko-pirotech-

nicznych materiały wybuchowe można przecho-
wywać w innych miejscach niż obiekty magazy-
nowe np. barakowozach, kontenerach i skrzy-
niach ładunkowych pojazdów samochodowych, 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, 
mienia i środowiska, a w szczególności brak 
dostępu osób nieuprawnionych do tych mate-
riałów.”,

c)  po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Szczegółowy sposób przechowywania materia-

łów wybuchowych w miejscach, o których mowa 
w ust. 4 określają:
1)  dowódca zespołu minersko-pirotechniczne-

go – w przypadku prowadzenia działań mi-
nersko-pirotechnicznych innych niż szkole-
nie;

2)     osoba, o której mowa w § 317 pkt 3 - w przy-
padku szkoleń prowadzonych w zakresie 
działań minersko-pirotechnicznych.”;

5) w § 312 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydawaniem, rozliczaniem oraz prowadzeniem 

dokumentów rozchodowych materiałów wybu-
chowych wydawanych w celu realizacji działań 
minersko-pirotechnicznych;”;

6) w § 315 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas 
realizacji działań minersko-pirotechnicznych z za-
stosowaniem materiałów wybuchowych.”; 

7) w § 319 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i do-
daje się pkt 8 w brzmieniu:
„8)  sposób przechowywania materiałów wybuchowych 

w miejscach, o których mowa w § 248 ust. 4.”;

8) w § 324 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5.  Podstawą do rozliczenia materiałów wybuchowych 

zużytych podczas niszczenia urządzeń wybucho-
wych lub pokonywania przeszkód i zamknięć jest 
protokół zniszczenia urządzenia wybuchowego, 
sporządzony według wzoru określonego w odręb-
nych przepisach dotyczących działań minersko-
-pirotechnicznych.”;

9) w § 329 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
„6.  Próbki materiałów wybuchowych wycofane z użyt-

ku zdaje się do obiektu magazynowego wewnętrz-
nej komórki zaopatrującej w obecności komisji, 
której skład określa kierownik jednostki organiza-
cyjnej realizującej to szkolenie.

7. Próbki, o których mowa w ust. 6, przechowuje się 
w oddzielnej szafie metalowej znajdującej się 
w obiektach magazynowych przystosowanych do 
przechowywania materiałów wybuchowych lub 
amunicji.

8. Do przechowywania próbek, o których mowa 
w ust. 6, nie stosuje się przepisów dotyczących 
lokalizacji obiektów magazynowych oraz zasad 
przechowywania amunicji i materiałów wybucho-
wych w jednym pomieszczeniu magazynowym.”;

10) załącznik nr 51 do zarządzania otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 53 do zarządzania otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od 
dnia podpisania.


