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CZASOWY ZAKAZ NOSZENIA BRONI PALNEJ W
WARSZAWIE
Na terenie miasta stołecznego Warszawy ma obowiązywać czasowy zakaz noszenia broni i
przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Wspomniane ograniczenia, trwające od 30 sierpnia do 2
września bieżącego roku, związane są z wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi tegorocznych
obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Zgodnie z planem MSWiA, wprowadzony ma zostać zakaz noszenia broni i przemieszczania w stanie
rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie Warszawy, w dniach 30 sierpnia do 2 września
bieżącego roku. Zakaz ma wynikać z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
związku z wymogami względem zabezpieczenia obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej. Obecnie trwają uzgodnienia z resortami, władzami województwa oraz miasta, jak również
służbami zajmującymi się bezpieczeństwem w kraju.
W tym roku polskie władze podkreślają, że z racji udziału licznych delegacji międzynarodowych, na
czele z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, istnieje realna konieczność
wprowadzenia ograniczeń obejmujących również posiadaczy broni palnej. Stąd we wskazanych dniach
- od 30 sierpnia do 2 września - miałoby dojść do czasowego zakazu noszenia broni lub
przemieszczania jej w stanie rozładowanym.
Czytaj też: Kamiński o MSWiA: resort nie wymaga żadnych radykalnych zmian
Ograniczenia mają, zdaniem MSWiA, zmniejszyć przede wszystkim ryzyko wystąpienia zagrożenia dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, chociażby poprzez eliminację ewentualnych przypadków
utraty broni, a tym samym możliwości dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych. Na podstawie
danych Komendy Stołecznej Policji, MSWiA szacuje, iż czasowy zakaz obejmie ok. 28 tys. osób
ﬁzycznych oraz ok. 150 podmiotów posiadających pozwolenia na broń, a mających miejsce stałego
pobytu lub siedzibę właśnie na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Czytaj też: "Szybki" zakup 11 mln sztuk amunicji. Policja stawia na Cenzin
Przypomnieć należy, że podobne rozporządzenie pojawiło się niedawno w związku z festiwalem
"Pol'and'Rock Festival", ale tego rodzaju ograniczenia były wielokrotnie stosowane (np. w kontekście
COP24 w Katowicach oraz konferencji bliskowschodniej w Warszawie). Wówczas, również z przyczyn
bezpieczeństwa, wprowadzono zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym broni
wszelkiego rodzaju na obszarze gminy Kostrzyn nad Odrą oraz sołectwa Dąbroszyn w gminie Witnica,
położonych w województwie lubuskim.
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