
Warszawa, dnia 28 lutego 2011 r.

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym

(druk nr 1128)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa ma na celu wyeliminowanie problemów w zakresie obowiązków

dotyczących rejestracji określonych kategorii broni, jakie mogą powstać z chwilą wejścia

w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy

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 38, poz. 195).

Nowelizacja przepisów ustawy o broni i amunicji z dnia 5 stycznia 2011 r. objęła w

szczególności jej art. 11, który wymienia przypadki, w których pozwolenie na broń nie jest

wymagane. W zmienianym przepisie określono te przypadki w innej kolejności niż przed

nowelizacją, przy czym tylko w jednym przypadku (w pkt 10) dokonano zmiany

merytorycznej treści przepisu, polegającej na przesunięciu z roku 1850 na rok 1885 daty broni

palnej "dawnej" (i jej replik), na którą nie jest wymagane zezwolenie, oraz doprecyzowano tę

kategorię broni przez wskazanie, że chodzi tylko o broń palną rozdzielnego ładowania.

Powyższej zmianie nie towarzyszyła zmiana treści zdania drugiego w art. 13 ustawy, który

nakłada na nabywcę broni obowiązek jej zarejestrowania (w ciągu 5 dni od dnia nabycia) oraz

wyłącza z tego obowiązku określone kategorie broni z art. 11. Zmiana kolejności punktów

w art. 11 i niedokonanie stosownej zmiany w art. 13 zdanie drugie spowodowałoby, że

w niezamierzony przez ustawodawcę sposób określone kategorie broni podlegałyby

obowiązkowi rejestracji, inne zaś nie.
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Opiniowana ustawa (w pkt 1) koryguje zatem niezamierzony przez ustawodawcę

efekt dokonanej w dniu 5 stycznia 2011 r. nowelizacji ustawy o broni i amunicji poprzez

dodanie nowej zmiany (pkt 9a) obejmującej art. 13 ust. 1, a w konsekwencji zachowuje stan

prawny w zakresie zwolnień z obowiązku rejestracji broni sprzed nowelizacji.

Zmiana w pkt 2, dotycząca pkt 14 lit. a, sprowadza się do korekty odesłania w art. 23

ust. 1 pkt 1. Przepis ten powinien bowiem odsyłać do art. 36 ust. 3, który określa tryb

postępowania w razie stwierdzenia naruszenia zakazu przesyłania broni lub amunicji przez

nieuprawnione podmioty a nie do art. 36 ust. 2, który statuuje taki zakaz.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

w oparciu o przedłożenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr

3872). Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Niezwłocznie

przystąpiono do II czytania. Ustawa została uchwalona w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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legislator


