
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(druk nr 579)

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI

WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O

PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn.

zm.)

Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) wytwarzaniu - należy przez to rozumieć, oprócz działalności wytwórczej, także
odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach oraz działalność rusznikarską
polegającą na naprawianiu albo wytwarzaniu istotnych części broni niezbędnych do
jej naprawy lub na przerabianiu broni poprzez ingerencję w jej istotne części,

2) obrocie - należy przez to rozumieć działalność handlową dotyczącą materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) unieszkodliwianiu - należy przez to rozumieć unieszkodliwianie w rozumieniu
przepisów o odpadach,

4)  oczyszczaniu - należy przez to rozumieć zabezpieczenie, unieszkodliwienie lub
zniszczenie znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na lądzie,
wodach śródlądowych i obszarach morskich,

5)  Konwencji - należy przez to rozumieć Konwencję w sprawie znakowania
plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisaną w
Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 948),

6)  znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych - należy przez to rozumieć
równomierne rozmieszczenie w plastycznym materiale wybuchowym materiału
znakującego dodanego w ilości wskazanej w części 2 "Materiały znakujące"
załącznika technicznego do Konwencji.
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<7) obiekcie produkcyjnym – należy przez to rozumieć zorganizowaną część
przedsiębiorstwa, w której są wytwarzane materiały wybuchowe przeznaczone
do użytku cywilnego.>

2. W rozumieniu ustawy:
1) materiały wybuchowe - są to:

a)  substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do
reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z
taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a
także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, z wyłączeniem amunicji, o
której mowa w pkt 3,

b) materiały pirotechniczne - materiały lub mieszaniny materiałów przewidzianych
do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub
kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się
reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym,

c)  plastyczne materiały wybuchowe - materiały wybuchowe w giętkiej lub
elastycznej prasowanej postaci, których opis jest przedstawiony w części 1 ust. I
"Opis materiałów wybuchowych" załącznika technicznego do Konwencji,

1a) materiały niebezpieczne - są to substancje szkodliwe dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a w szczególności: znajdujące się w różnym stanie skupienia materiały
samozapalne, łatwopalne, trujące, żrące albo wytwarzające substancje o podobnym
działaniu po zetknięciu się z wodą, powietrzem, wysoką temperaturą lub inną
substancją, zakaźne oraz promieniotwórcze,

1b)  materiał znakujący - jest to jedna z substancji wymienionych w części 2 "Materiały
znakujące" załącznika technicznego do Konwencji,

<1c) materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – są to materiały
wybuchowe, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o
materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117,
poz. 1007, z późn. zm.),>

2) broń i istotne części broni - są to broń i istotne części broni w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r.
Nr 27, poz. 298), a także inne urządzenia służące do niszczenia lub obezwładniania
celów,

3) amunicja - są to wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, przeznaczone do
miotania przy użyciu broni palnej, służące do niszczenia lub obezwładniania celów, a
także dla celów ćwiczebnych,

4) wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - są to wyroby
zaprojektowane dla celów wojskowych lub policyjnych oraz technologie związane z
produkcją lub używaniem tych wyrobów,

5)  przemieszczanie broni palnej - jest to czynność w ramach wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 1,
polegająca na przemieszczeniu broni palnej:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jako państwa docelowego transakcji z
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego traktowanego
na równi z tymi państwami na podstawie umowy Rady Unii Europejskiej z
państwami trzecimi w sprawie włączenia tych państw we wprowadzenie w
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życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, zwanymi dalej "innym państwem
członkowskim",

b) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jako państwa początkowego transakcji
do innego państwa członkowskiego,

c) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6)  zgoda przewozowa - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa

początkowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której
mowa w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa,
zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez
to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiadającego
decyzję o zwolnieniu,

7)  decyzja o zwolnieniu - jest dokumentem wystawianym przez właściwe władze
państwa początkowego transakcji, przyznającym przedsiębiorcy prawo
przemieszczania broni palnej, o której mowa w art. 35a, bez obowiązku
każdorazowego poświadczania zgody przewozowej przez władze tego państwa,

8)  uprzednia zgoda przewozowa - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę
państwa docelowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o
której mowa w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa,
zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez
to państwo tej transakcji.

Art. 23.
1. Wytworzone materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym podlegają ewidencjonowaniu.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W rozporządzeniu tym należy
uwzględnić dane, jakie powinna zawierać dokumentacja prowadzona w celu zapewnienia
pełnej rejestracji wykonywanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

<Art. 23a.
1. Przedsiębiorca wytwarzający materiały wybuchowe przeznaczone do użytku

cywilnego jest zobowiązany do ich oznaczenia polegającego na zamieszczeniu na
nich nazwy producenta, alfanumerycznego kodu oraz oznaczenia do odczytu
elektronicznego, zwanego dalej „jednoznacznym oznaczeniem”, zgodnie z
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy:
1) wytworzone materiały wybuchowe są przemieszczane poza obszar Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i są oznaczone zgodnie z przepisami
kraju przeznaczenia;
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2) materiały wybuchowe zostały dostarczone do miejsca zużycia bez opakowania i
przeznaczone są do bezpośredniego zużycia;

3) materiały wybuchowe zostały wytworzone w miejscu ich użycia i przeznaczone
są do zużycia bezpośrednio po wytworzeniu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, oznacza obiekt produkcyjny trzycyfrowym
kodem.

4. Kod oznaczenia obiektu produkcyjnego nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy
do spraw gospodarki, na wniosek przedsiębiorcy.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr obiektów produkcyjnych.
6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do prowadzenia rejestru

oznaczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9.

7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przechowywać dane
zamieszczone w rejestrze oznaczeń przez okres 10 lat, licząc od dnia wytworzenia i
wprowadzenia do obrotu materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku
cywilnego lub do momentu zużycia lub unieszkodliwienia tego materiału, o ile jest
znany. Obowiązek przechowywania danych nie wygasa mimo zaprzestania
wykonywania działalności w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego.

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przekazać, na żądanie
uprawnionych organów i służb państwowych, dane dotyczące pochodzenia i
lokalizacji każdego z materiałów wybuchowych do momentu zużycia lub
unieszkodliwienia tego materiału, w trybie określonym w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Ministra Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiału wybuchowego
przeznaczonego do użytku cywilnego, w tym sposób jego oznaczenia, oznaczenia
producenta, a także kodu do odczytu za pomocą urządzeń elektronicznych,

2) wzór jednoznacznego oznaczenia, o którym mowa w pkt 1,
3) sposób oznaczenia kraju producenta lub przywozu materiału wybuchowego na

obszar Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

4) wymagania w zakresie oznaczenia obiektu produkcyjnego oraz wzór wniosku o
oznaczenie obiektu produkcyjnego,

5) sposób prowadzenia rejestru oznaczeń oraz zakres informacji, gromadzonych w
tym rejestrze niezbędnych do identyfikacji przedsiębiorcy, który sprawuje
nadzór nad materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego
oraz do ustalenia lokalizacji tych materiałów,

6) warunki przechowywania danych zgromadzonych w rejestrze oznaczeń
dotyczących materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
sposób zapewniający ochronę przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem
lub zniszczeniem danych,
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7) tryb postępowania przy przekazywaniu uprawnionym organom i służbom
państwowym danych dotyczących materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa używania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także zapewnienia
możliwości jednoznacznej identyfikacji, w tym lokalizacji każdego materiału
wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego pozostającego w obrocie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz typ materiału wybuchowego.>

Art. 24.
1. Wytworzone materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym przechowuje się w odpowiednio usytuowanych,
przystosowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach
zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

<1a. Materiały wybuchowe znalezione podczas prowadzenia oczyszczania terenu mogą
być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, o których mowa w ust. 1.>

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dla pomieszczeń magazynowych, w tym ich warunki lokalizacyjne i niezbędne
zabezpieczenie techniczne oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
Rozporządzenie powinno uwzględniać zróżnicowanie zagrożeń dla otoczenia ze względu
na właściwości przechowywanych towarów.]

<2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dla pomieszczeń magazynowych, w tym ich warunki
lokalizacyjne i niezbędne zabezpieczenie techniczne oraz zabezpieczenie przed
dostępem osób nieuprawnionych. Rozporządzenie powinno uwzględniać
zróżnicowanie zagrożeń dla otoczenia ze względu na właściwości przechowywanych
towarów, w tym materiałów wybuchowych znalezionych podczas prowadzenia
oczyszczania terenu.>

Art. 29.
1. Materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub

policyjnym, przeznaczone do obrotu, podlegają ewidencjonowaniu.
2. Przedsiębiorca będący stroną czynności prawnej mającej za przedmiot obrót materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym jest obowiązany prowadzić ewidencję zawartych transakcji.

3.  Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz okres przechowywania
związanej z nimi dokumentacji. W rozporządzeniu tym należy uwzględnić dane, jakie
powinna zawierać dokumentacja prowadzona w celu zapewnienia pełnej rejestracji
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obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

<Art. 29a.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałami

wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego jest zobowiązany do ich
oznaczenia oraz oznaczenia obiektu produkcyjnego.

2. Przepisy art. 23a stosuje się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku

cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) amunicji - należy przez to rozumieć jedną z odmian wyrobów wypełnionych
materiałem wybuchowym przeznaczoną do miotania na odległość przy użyciu broni
palnej,

2) bezpieczeństwie - należy przez to rozumieć zapobieganie wypadkom, a jeżeli mają
one miejsce ograniczanie ich skutków,

3) grupach zgodności - należy przez to rozumieć oznaczone literowo grupy zgodności
materiałów i przedmiotów wybuchowych określone w załączniku A,

4) jednostkach naukowych - należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w art.
3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335),

5) jednostce notyfikowanej - należy przez to rozumieć autoryzowaną jednostkę
certyfikującą i kontrolującą notyfikowaną na zasadach i w trybie określonych w
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087),

6) klasach materiałów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć grupy materiałów i
przedmiotów niebezpiecznych wydzielone na podstawie dominującego zagrożenia,
określone w załączniku A,

7) kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy
składający się z podklasy i litery grupy zgodności materiału i przedmiotu
wybuchowego,

8) materiałach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć jedną z odmian materiałów
wybuchowych będącą materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do
wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub
kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji
chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym,
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9) materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć substancje chemiczne stałe lub
ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem
gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować
zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem
wybuchowym,

9a) plastycznych materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć materiały
wybuchowe w giętkiej lub elastycznej prasowanej postaci, których opis jest
przedstawiony w części 1 ust. I "Opis materiałów wybuchowych" załącznika
technicznego do Konwencji,

10) normach zharmonizowanych - należy przez to rozumieć normy, o których mowa w
art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

11) osobie zagranicznej - należy przez to rozumieć osobę zagraniczną, o której mowa w
art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr 173, poz. 1807),

12) podklasach materiałów i przedmiotów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć
wydzielone w klasie 1 materiałów niebezpiecznych podklasy materiałów i
przedmiotów wybuchowych o podobnym zachowaniu się przy spalaniu, deflagracji
lub detonacji, określone w załączniku A,

13) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

14) przedsiębiorcy zagranicznym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym
mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,

15)  przemieszczaniu - należy przez to rozumieć każde rzeczywiste przekazanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na obszarze Unii
Europejskiej Republiki Turcji lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oprócz przekazania w obrębie działania jednego przedsiębiorcy,

16) umowie ADR - należy przez to rozumieć Umowę europejską dotyczącą
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz.
1629 oraz z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 i 2014), wraz ze zmianami obowiązującymi od
daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do
publicznej wiadomości we właściwy sposób,

17) używaniu - należy przez to rozumieć prowadzenie przez przedsiębiorców i jednostki
naukowe wszelkich prac związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych do
celów cywilnych,

18) wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć przekazanie po raz pierwszy
materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego użytkownikowi,
konsumentowi lub sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego
przedstawiciela lub importera,

<18a) oczyszczaniu terenów – należy przez to rozumieć poszukiwanie materiałów
wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie lub unieszkodliwienie
znalezionych materiałów wybuchowych na lądzie, wodach śródlądowych i
obszarach morskich,>
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19) wyrobach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć wyroby zawierające jeden lub
kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwania efektów
pirotechnicznych, w tym widowiskowych,

20) zabezpieczeniu - należy przez to rozumieć użycie środków technicznych
zapobiegających wykorzystaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego niezgodnie z prawem lub w sposób zagrażający porządkowi
publicznemu,

21) załączniku A - należy przez to rozumieć załącznik A do umowy ADR,
22) zasadniczych wymaganiach - należy przez to rozumieć zasadnicze wymagania

określone w art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności,

23)  Konwencji - należy przez to rozumieć Konwencję w sprawie znakowania
plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisaną w
Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 948),

24)  materiale znakującym - należy przez to rozumieć jedną z substancji wymienionych
w części 2 "Materiały znakujące" załącznika technicznego do Konwencji,

25)  znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych - należy przez to rozumieć
równomierne rozmieszczenie w plastycznym materiale wybuchowym materiału
znakującego dodanego w ilości wskazanej w części 2 "Materiały znakujące"
załącznika technicznego do Konwencji.

Art. 4a.
1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, z wyłączeniem amunicji, wyrobów pirotecznicznych oraz materiałów
niebezpiecznych klasy 4.1, podlegają obowiązkowi:

1) posiadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do
użytku cywilnego, zwanego dalej "numerem identyfikacyjnym",

2) wpisu do rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
zwanego dalej "rejestrem".

<3) jednoznacznego oznaczenia, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr
67, poz. 679, z późn. zm.).>

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku gdy:
1) wytworzone materiały wybuchowe są przemieszczane poza obszar Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i są oznaczone zgodnie z przepisami
kraju przeznaczenia;

2) materiały wybuchowe zostały dostarczone do miejsca zużycia bez opakowania i
przeznaczone są do bezpośredniego zużycia;

3) materiały wybuchowe zostały wytworzone w miejscu ich użycia i przeznaczone
są do zużycia bezpośrednio po wytworzeniu.>
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2. Organem właściwym w sprawach nadawania numeru identyfikacyjnego oraz prowadzenia
rejestru jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego występuje producent, jego
upoważniony przedstawiciel lub importer materiału wybuchowego przeznaczonego do
użytku cywilnego.

4. Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego zawiera:
1) nazwę i rodzaj materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego,
2) nazwę producenta materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego i

jego siedzibę,
3) określenie zakresu używania materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku

cywilnego.
5. Do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego dołącza się dokumentację zawierającą

następujące informacje wymagane do prawidłowego i bezpiecznego używania materiału
wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego:

1) dane techniczne materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego,
2) parametry materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego mające

wpływ na bezpieczeństwo jego używania i bezpieczeństwo powszechne,
3) instrukcje bezpiecznego używania materiału wybuchowego przeznaczonego do

użytku cywilnego,
4) warunki używania materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

6. Nadanie numeru identyfikacyjnego następuje poprzez wydanie świadectwa nadania
numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku
cywilnego, zwanego dalej "świadectwem identyfikacyjnym".

7. Świadectwo identyfikacyjne zawiera datę jego wydania, numer identyfikacyjny oraz
informację o zakresie używania materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku
cywilnego.

8. Wydanie świadectwa identyfikacyjnego stanowi podstawę do wpisania do rejestru.
9. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek podmiotu wymienionego w ust. 3.
10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego,
2) wzór numeru identyfikacyjnego,
3) wzór świadectwa identyfikacyjnego,
4) sposób prowadzenia rejestru

- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa używania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz zapewnienia możliwości
jednoznacznej identyfikacji każdego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku
cywilnego pozostającego w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
umożliwienie pozyskiwania informacji przez zainteresowanych o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
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Art. 18.
1. Przedsiębiorca, kierownik jednostki naukowej, którym wydano pozwolenie, są

obowiązani:
[1) przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 1d,]

<1) przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania
terenów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1d,>

2) przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu,
3) zapewnić stały nadzór nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego,
4)  dysponować obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac

prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń,
z zastrzeżeniem ust. 1a,

[5) zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo wydanych na podstawie art. 21 ust. 4,

6) prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i
zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,]

<5) zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych
znalezionych podczas oczyszczania terenów, zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo
wydanych na podstawie art. 21 ust. 4,

6) prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych
i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub
znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów,>

7) na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem
prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a
także posiadać dokumentację obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 4,

8)  przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej 10 lat,
licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została
dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności
gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów.

1a. Przedsiębiorca nieposiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach,
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o których mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów, z
wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 9 ust. 3.

1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub
używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich
magazynowania.

1c. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego nabywane, przemieszczane,
przechowywane lub używane w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o
której mowa w art. 10 ust. 2, ewidencjonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

[1d. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego w związku z wykonywaniem działalności
gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2 oraz wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące prowadzenia tych prac, biorąc pod uwagę zapewnienie ochrony
życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z uwzględnieniem zróżnicowania charakteru
wykonywanych prac i właściwości używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego.]

<1d. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów w związku
z wykonywaniem działalności gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2 oraz
wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące prowadzenia tych prac, biorąc pod
uwagę zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z
uwzględnieniem zróżnicowania charakteru wykonywanych prac i właściwości
używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.>

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór
ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej
rejestracji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Art. 21.
1. W przypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki
naukowej, przedsiębiorca lub kierownik jednostki naukowej zawiadamia o tym
komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia tych
prac.

2. W zawiadomieniu należy wskazać zakres i termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac, o
których mowa w ust. 1, teren, na którym będą prowadzone prace, a także sposób jego
zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, materiały wybuchowe przeznaczone do użytku
cywilnego mogą być przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia prac w
tymczasowym magazynie, zlokalizowanym w sposób zapewniający bezpieczeństwo
ludzi, mienia i środowiska oraz zabezpieczonym przed dostępem osób
nieupoważnionych.
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[4.  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
tymczasowym magazynie, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zapewnienie
ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska oraz uwzględniając zróżnicowanie
zagrożeń dla otoczenia ze względu na właściwości przechowywanych materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.]

<4. Minister właściwy do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów w tymczasowym magazynie, o
którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi,
mienia i środowiska oraz uwzględniając zróżnicowanie zagrożeń dla otoczenia ze
względu na właściwości przechowywanych materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania
terenów.>


