Algorytm czynności osoby posiadającej broń pneumatyczną w kierunku
przeniesienia broni pneumatycznej na broń o zmienionym nazewnictwie
w wyniku podania definicji o broni pneumatycznej
1. przekazać posiadaną broń pneumatyczną do zakładu rusznikarskiego, gdzie zostanie
określona energia kinetyczna wystrzeliwanego pocisku i wydane zaświadczenie
z przeprowadzonego badania,
2. po badaniu broni pneumatycznej i uzyskaniu wyniku poniżej 17 J, należy dostarczyć
zaświadczenie z badania wraz z kartą rejestracyjną broni pneumatycznej do Wydziału
Prewencji KMP w Białymstoku ul. gen. J. Bema 4 ( tel. służbowy 85 670 22 19),
3. po otrzymaniu w/w dokumentów broń zostanie wyrejestrowana a akta osobowe
złożone do archiwum,
4. w przypadku zaginięcia legitymacji „Karta rejestracyjna broni pneumatycznej” lub
„Pozwolenia na broń” , należy zgłosić się z zaświadczeniem o przeprowadzonym
badaniu broni do Wydziału Prewencji KMP w/m i napisać stosowne oświadczenie,
5. osoby pragnące pozbyć się zarejestrowanej broni pneumatycznej w celu :
a) złomowania
- powinny zgłosić się do Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku z:
o bronią pneumatyczną,
o legitymacją „Pozwolenie na broń” lub „Kartą rejestracyjną broni
pneumatycznej”,
o zaświadczeniem z przeprowadzonego badania broni pneumatycznej,
o odpisem skróconym aktu zgonu ( jeżeli broń należała do osoby zmarłej),
o odpisem wyroku sądowego o nabyciu spadku w całości lub części
po zmarłym właścicielu broni pneumatycznej;
b) sprzedaży
- przeprowadzić następujące czynności:
o przekazać broń pneumatyczną do badania przez rusznikarza,
o sporządzić umowę kupna - sprzedaży w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, dla każdej ze stron,
o sprzedający musi niezwłocznie zgłosić fakt sprzedaży organowi Policji , który
wydał pozwolenie na broń ( art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o
broni i amunicji), jednocześnie dostarczając umowę kupna-sprzedaży,
legitymację pozwolenia na broń i zaświadczenie o badaniu broni.
W myśl art. 8.ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku : „ bronią
pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenie, które w wyniku
działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzeliwania pocisku z lufy lub elementu ja
zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku
opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.” Każda jednostka broni
pneumatycznej do czasu wejścia nowelizacji ustawy w dniu 01 stycznia 2004 r. była
uznawana za broń pneumatyczną W rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów
broń nie spełniająca warunków definicji zawartej w cytowanym artykule nie jest bronią
pneumatyczną.

