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Warszawa 27.12.2017

Wstęp

Szanowni Państwo. 

Jestem architektem z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu 
różnych obiektów i budowli. 

Tak się złożyło, że oprócz architektury mam jeszcze kilka innych pasji,
z których jedną jest strzelectwo sportowe.
Od dwóch lat udała mi się sztuka, której życzę każdemu z Państwa, 
a mianowicie połączenie pracy zawodowej z prywatną pasją.

Zacząłem projektować strzelnicę. Obiekty które często odwiedzam, 
znam „od podszewki”. Widzę mocne i słabsze strony zastosowanych 
na nich rozwiązań.

Na wstępie chciałbym Państwa poprosić o jedno. 
Zacznijcie Państwo traktować budowę, projektowanie strzelnicy jak 
budowę każdej innej inwestycji.
Do momentu zatwierdzenia regulaminu strzelnicy i oddania 
pierwszego strzału, strzelnica nie różni się niczym od innych obiektów 
budowlanych.

Samo słowo strzelnica wzbudza w nas mniejsze, lub większe emocje.
Ja oprócz udzielenia konkretnej pomocy, rad, chciałbym Państwa od 
tych emocji, uwolnić.

A teraz do rzeczy! 

Rafał Szanser
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Ochrona środowiska

W przypadku strzelnic dwa aspekty ochrony środowiska wysuwają się 
na pierwsze miejsce: 

• Wody gruntowe

• Ochrona przed hałasem

Wody gruntowe.

Poziom wód gruntowych ustalana jest podczas badań geo-
technicznych, które jesteśmy zobowiązani wykonać standardowo, 
jak podczas każdej inne inwestycji budowlanej.

Minimalny poziom wód gruntowych określony jest w Rozporządzeniu 
ministra środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w 
zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania 
strzelnic i wynosi jeden metr. 

Ponadto na strzelnicy otwartej, na której wykorzystywana jest 
amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy wierzchnia warstw/ 
ziemi okresowo oczyszczać z pocisków w następujący sposób:

− nie rzadziej niż co 3 lata na strzelnicach, na których głębokość 
zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 2 metry.

− nie rzadziej niż co 5 lata na strzelnicach, na których głębokość 
zwierciadła wód gruntowych wynosi wynosi więcej niż 2 metrów, 
ale mniej niż 3 metrów.

− nie rzadziej niż co 7 lata na strzelnicach, na których głębokość 
zwierciadła wód gruntowych wynosi wynosi więcej niż 3 metry.

Dodatkowo w rejonach upadku pocisków należy utrzymywać odczyn 
gleby zbliżony do neutralnego, o wartościach pH zawartych 
w przedziale od 6,5 do 8,5.
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Ochrona przed hałasem

Hałas spowodowany strzelaniem na powyższym obiekcie nie powinien 
przekraczać norm oraz limitów dopuszczalnego poziomu hałasu dla 
otaczających zabudowań oraz siedlisk ludzkich. 

Podczas jednych z zawodów w których brałem udział dokonałem 
pomiarów hałasu za pomocą trzech różnych programów w różnych 
odległościach od strzelających. 

Strzelano z broni krótkiej w kalibrze 9mm PARA oraz 45ACP.

Poniżej zamieszczam zestawienie odległości oraz przeszkód znajdujących 
się między strzelcami a urządzeniem pomiarowym. 

1 metr za strzelcem 79-81dB

25 metr za strzelcem 67-69dB

30 metr za strzelcem oraz za 
drewnianą osłoną 

61-62dB

50 metr za strzelcem oraz za 
drewnianym płotem z rzędem Tuii

55-57dB

60-65m za strzelcem. Między 
punktem pomiarowym a 
stanowiskami strzeleckimi  
znajdował się drewniany budynek o 
wysokości około 3,50-3,80m

52-54dB

Przy faktycznym pomiarze hałasu powstającego przy broni krótkie w 
wyżej wspomnianych kalibrach założyłem, że hałas powstający przy 
strzelaniu z broni długiej centralnego zapłonu będzie o około 10dB-20dB 
silniejszy.

Fala dźwiękowa wychodząca ze źródła dźwięku słabnie wraz ze wzrostem 
pokonanej odległości od źródła. Osłabienie to zależy od właściwości 
kierunkowych źródła i od środowiska, w którym ta fala się rozchodzi. 
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Gdy źródło dźwięku jest małe w porównaniu z długością promieniowanej 
fali, dźwięk rozchodzi się na zewnątrz w formie sfery o promieniu 
rosnącym wraz z oddalaniem się od źródła. Energia dźwięku jest 
rozprowadzana równomiernie na powierzchni sfery, intensywność 
dźwięku jest proporcjonalna do odległości. 
Odpowiada to zmniejszeniu poziomu o 6 dB przy podwojeniu odległości. 

Reguła ta obowiązuje w tzw. polu swobodnym, tzn. gdy dźwięk może 
rozchodzić się bez przeszkód. W praktyce rozchodzenie się dźwięku ulega
często zaburzeniu ze względu na absorpcję dźwięku w otwartej 
przestrzeni oraz odbicia w zamkniętych pomieszczeniach. Jednak na 
niewielkich odległościach 250-300m, dla dźwięku bezpośredniego, tj. bez
odbić, prawo to pozostaje w mocy.

Co za tym idzie w przypadku zastosowania barier w postaci wałów 
ziemnych, drewnianych płotów, rzędów drzew oraz przy korzystnym 
ukształtowaniu terenu, gdzie stanowiska strzeleckie znajdują się niżej od
pozostałego terenu, oddziaływania hałasu na otoczenie będzie na jeszcze
niższym poziomie.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. 

Rodzaj terenu przedział czasu 
odniesienia równy 
8 najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno
po sobie następującym

przedział czasu 
odniesienia równy 
1 najmniej korzystnej 
godzinie nocy 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

50 dB 40dB

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

- Tereny zabudowy 
zagrodowej

55 dB 45dB
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Poniżej zamieszczona grafika pokazuję jakie odległości należy zachować, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego poziomu hałasu opisanego w 
powyższym rozporządzeniu.

Usytuowanie strzelnicy

Ważnym punktem jest również wybór odpowiedniej nieruchomości jak i 
samo usytuowanie strzelnicy.

Wybór odpowiedniej nieruchomości podyktowane jest:

− przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

− Jeśli dla danego regionu nie ma opracowanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Inwestor powinien wystąpić o warunki
zabudowy dla danej nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie 
wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy 
i użytkowania strzelnic nakłada na inwestora obostrzenia. 
Strzelnic nie lokalizuje się na terenach przeznaczonych:

− pod zabudowę mieszkaniowa

− pod szpitale i domy pomocy społecznej

− pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży

− na cele uzdrowiskowe

− na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
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Ponadto strzelnic nie lokalizuje się na obszarach:

− parków narodowych

− rezerwatów

Wybór nieruchomości pod strzelnice związany jest również z przyszłym 
użytkowaniem obiektu, jak i z ekonomicznym aspektem przedsięwzięcia.

Do ekonomicznych aspektów zaliczać się będzie ukształtowanie terenu. 
Jeśli mam do dyspozycji teren górzysty lub nawet tylko pagórkowaty,
należy tak zaprojektować strzelnice aby naturalne ukształtowanie terenu 
zostało wykorzystane jako wał główny (kulochwyt), lub wały boczne. 
Zaoszczędzi nam to w pewnym stopniu wykonywanie robót ziemnych, co
w efekcie końcowym obniży nam koszt realizacji obiektu.              

Wysoki kulochwyt wpłynie również na bezpieczeństwo użytkowników 
strzelnicy oraz jej otocznia nie generując dodatkowych kosztów.

Przy wyborze działki należy również uwzględnić kierunki nieba. Jeśli to 
jest możliwe główna oś strzelecka powinna być skierowana w kierunku 
północnym. Zapobiegniemy w ten sposób strzelania pod światło. 

Rozplanowanie strzelnicy

Oprócz powyższych zagadnień opisanych obiekt należy zaprojektować 
w sposób zapewniający najwyższą ergonomie strzelnicy.

Co to oznacza? Strzelnica powinna być zaprojektowana tak, aby: 

− lokalizację poszczególnych osi w taki sposób, ażeby suma długości 
wałów bocznych i głównych była jak najmniejsza

− drogi, ciągi komunikacyjne zajmowały jak najmniej powierzchni, 
były możliwie jak najkrótsze

− dojazdy, miejsca parkingowe miały kompaktową formę przy 
jednoczesnym, wysokim komforcie użytkowania

− wiaty, miejsca odpoczynku, miejsca oczekiwania na swoją kolej 
strzelań zostały zlokalizowane w częściach strzelnicy osłoniętych przed 
hałasem

− kontener z biurami oraz materiałami niezbędnymi do 
funkcjonowania strzelnicy posadowić w miejscu najłatwiej i najszybciej 
dostępnym z każdego punktu obiektu. 
To samo dotyczy toalet.
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Rzut oraz przekrój A-A przykładowej strzelnicy.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne, takie jak usypywanie, formowanie wałów ziemnych 
zalicza się do robót budowlanych, wymagających pozwolenie na budowę.

Przed wykonaniem projektu należy zlecić firmie geodezyjnej badania 
gruntu. Takie badania mają na celu ustalenie poziomu wód gruntowych, 
jak i ustalenie typów gruntu. 

Typ gruntu zdeterminuje nam przekroje poprzeczne wałów oraz 
kulochwytów, czyli zależność szerokości podstawy wałów do ich 
wysokości. 

Konstrukcja, parametry wałów bocznych.

Wały boczne w naszym przypadku nie różnią się niczym od głównych 
kulochwytów. Wynika to z rodzaju planowanych strzelań, które będą 
obejmować strzelania dynamiczne w kątach maksymalnie do 180 stopni.

Wały boczne powinny być wykonane w postaci nasypu ziemnego i 
posiadać:

− pochylenie skarp nie mniejsze niż 1:1,5

− szerokość korony nie mniejszą niż 1,0 metr

− wysokość wału nie mniejsza niż 4 metry przy osiach 25 i 50 
metrów, których szerokość jest znacznie mniejsza od szerokości osi 
stumetrowej

− Powierzchnię wału od strony strzelań należy wykonać z materiałów 
sypkich o granulacji od 2 do 5 mm, niezawierających w warstwie 
zewnętrznej o grubości 0,2 metra materiałów twardych, takich jak:
        kamienie
        gruz
        złom metalowy

− powierzchnie wałów należy umocnić agrotechnicznie
Roślinność przeznaczona do tego celu powinna spełniać następujące 
warunki: 

szybko rosnąć w celu zabezpieczenia powierzchni skarpy.
Posiadać dobrze rozwinięty system korzeniowy, który dodatkowo 
wzmacnia podłoże, tworzyć trwałą i zwartą pokrywę roślinną w ciągu 
całego roku. Mieć  niewielkie wymagania pokarmowe, nie wymagać 
częstego koszenia, posiadać dużą odporność na zmienne warunki 
pogodowe.
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Trawami, które spełniają te wymagania i mogłyby wytworzyć 
odpowiednie zabezpieczenie są trawy niskie, posiadające dobrze 
rozwinięty i gęsty system korzeniowy, tym samym tworząc zwartą 
obudowę roślinną. Gatunki podstawowe to: kostrzewa czerwona 
rozłogowa (Festuca rubara genuina Hack), kostrzewa owcza (Festuca 
ovina L.) kępowa, kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla Lam.) 
luźnokępowa, mietlica biaława (Agrostis alba L.) rozłogowo-
luźnokępowa, mietlica pospolita (Agrostis vulgaris With lub Agrostis tenis
Sib.) rozłogowo-luźnokępowa, wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) 
rozłogowo- luźnokępowa, życica trwała (Loliumperenne L.), zwana też 
rajgrasem angielskim, luźnokępkowa. 

Oprócz wymienionych traw gatunkami włączonymi w skład mieszanek 
przeznaczonych do obsiewu skarp są rośliny motylkowate 
drobnonasienne: komonica rożkowa (Lotus cornculatus L.), koniczyna 
biała (Triforium regens L.), lucerna nerkowata (medicago lupulina L.).

Konstrukcja, parametry wału głównego, kulochwytu.

Wał główny, kulochwyt nie różni się w swojej konstrukcji od wałów 
bocznych, oprócz wysokości i wynikających z niej pozostałych gabarytów.

Minimalna wysokość kulochwytu to 5 metrów. Przy czym na osi o 
długościach 100m lub dłuższych zalecałbym wysokość od sześciu do 
siedmiu metrów.

Następnym zagadnieniem jest pozyskanie odpowiedniego materiału 
budowlanego na wały i kulochwyty.

Jednym z rozwiązań jest dostarczenie takiego materiału z zewnątrz. 
Jest to kosztowne rozwiązanie z uwagi na koszty:

− materiału
− transportu
− prac związanych ukształtowaniem wałów, terenu

Drugim, korzystniejszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu 
widzenia jest takie zaplanowanie strzelnicy, przy którym zostanie 
wykorzystany materiał, grunt znajdujący się na terenie inwestycji.

10



Osiągniemy to, pogłębiając osie strzeleckie o około jeden metr względem
istniejącego terenu. Grafika poniżej: 

Biorąc za przykład moje opracowanie zamieszczone na stronie ósmej 
zagłębiając się o jeden metr w grunt z obszaru wszystkich osi uzyskami 
około 7070 metrów sześciennych ziemi, gruntu.

Na zbudowanie wałów bocznych zapotrzebowanie wynosi ok. 3350 
metrów sześciennych.
Na zbudowanie głównych kulochwytów będziemy potrzebować ok. 2850 
metrów sześciennych. 

Łączne zapotrzebowanie materiału na konstrukcje wałów to ok. 6150 
metrów sześciennych.
Jak widać mamy nadwyżkę 920 metrów sześciennych materiału, którą 
sugerowałbym w takim wypadku przeznaczyć na ponadprogramowe 
podwyższenie kulochwytów głównych. 
Inwestor musi się liczyć również z wpływami atmosferycznymi na 
konstrukcję ziemne oraz erozją gruntu, co spowoduje z czasem 
obniżenie jej wysokości.

Prace ziemne dotyczą również doprowadzenie od odpowiedniego 
standardu samych powierzchni poszczególnych osi.

Podobnie jak wały boczne, powierzchnię poziome należy wykonać 
z materiałów sypkich o granulacji od 2 do 5 mm, niezawierających 
w warstwie zewnętrznej o grubości 0,2 metra materiałów twardych, 
takich jak:
        kamienie
        gruz
        złom metalowy
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Dojazdy, miejsca postojowe

Drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe dla pojazdów należy wykonać 
jako nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna 
i naturalnie stabilizowana.

Nawierzchnię wykonać w miarę możliwości o następującym przekroju 
warstw:

Warstwa kruszywa o frakcji 0-8 mm - gr. 30 mm
Warstwa kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm
Kruszywo łamane o frakcji 31,5- 63 mm – gr. 120 mm
Grunt rodzimy mechanicznie utwardzony
Pochylenie poprzeczne 1%

Powinno się przewidzieć minimum 10 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych oraz 3-4 miejsca lub więcej dla autokarów.
Naprzeciwko miejsc postojowych dla autokarów zaleca się utworzenie 
zatoki manewrowej. 
Zaleca się również minimalną szerokość miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych o szerokości 2,50 metra. Użytkownicy 
przyjeżdżają z długą bronią na tylnych siedzeniach pojazdów, wobec 
czego większe odstępy między samochodami ułatwią manewrowanie 
futerałami, lub długimi walizkami z bronią przy samochodach.

12



Stanowiska 25 i 50 metrów

Stanowiska strzeleckie 25 metrów

Stanowiska strzeleckie 25 metrów przeznaczone są głównie do strzelań z
broni krótkiej różnych kalibrów oraz długiej gładkolufowej. 
Pas stanowisk wyłożyć warstwą kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Poszczególne stanowiska strzeleckie tworzą betonowe płyty chodnikowe 
35x35x5cm, lub równorzędne. Sposób ułożenia na grafice poniżej.

Stanowiska strzeleckie 50 metrów

Stanowiska strzeleckie 50 metrów przeznaczone są głównie do strzelań z
broni krótkiej centralnego zapłonu, przy czym nacisk powinien być 
położony na strzelania dynamiczne/sytuacyjne  oraz broni długiej 
gwintowanej w różnych kalibrach z wyłączeniem amunicji karabinowej 
oraz broni długiej gładkolufowej.
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Pas stanowisk wyłożyć warstwą kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Poszczególne stanowiska strzeleckie tworzą betonowe płyty chodnikowe 
35x35x5cm, lub równorzędne. Sposób ułożenia na grafice poniżej.

Stanowiska strzeleckie 100 metrów

Stanowiska strzeleckie 100 metrów przeznaczone są głównie do strzelań 
statycznych z broni długiej gwintowanej centralnego zapłonu w różnych 
kalibrach, włącznie z amunicją karabinową.

W związku ze stosowaną bronią i amunicją o wyższej energii stanowiska 
strzeleckie muszą mieć ograniczone kąty strzelań, w celu zapobiegnięcia 
wydostania się pocisku poza teren strzelnicy.
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Zastosowałem tutaj model szeroko rozpowszechniony w Szwajcarii.
Strzelec kładzie się na stanowisku i strzela przez kanał ograniczający kąt
przypadkowego strzału. W tym przypadku jest to rura betonowa o 
średnicy 120cm. Mogą to być jednolite rury betonowe o długości 4,20 
metra lub dłuższe, lub kręgi betonowe używane do budowy studni. 
Te ostatnie są łatwiejsze w montażu i transporcie, ponieważ są 
poszczególnymi segmentami, składanymi w całość stanowiska dopiero na
miejscu. 

Elementy betonowe należy okleić w środku kauczukiem akustycznym o 
grubości od 1-2cm.

Warstwa kauczuku akustycznego ma trzy funkcje:
− przy przypadkowym trafieniu pociskiem, odpryski betonu zostaną 
zatrzymane w warstwie kauczuku lub zostaną na tyle wyhamowane, że 
nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla strzelca

− element wygłuszający i jednocześnie likwidujący efekt 
wielokrotnego odbicia się fali dźwiękowej od betonowych powierzchni.

− używającego ciemnego kauczuku zostaną wyeliminowane refleksy 
światła przeszkadzające podczas celowania
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Cała konstrukcja ma jeszcze jedną zaletę. Huk wystrzału jest kierowany 
w dwóch kierunkach. Główna fala idzie w kierunku kulochwytu, druga już
słabsza za strzelca i istotnie zredukowana na boki poprzez kręgi.

Stanowiska strzeleckie 300 i 500 metrów

Stanowiska strzeleckie 300 i 500 metrów przeznaczone są głównie do 
strzelań statycznych z precyzyjnej broni długiej, centralnego zapłonu 
w różnych kalibrach o dużej energii pocisków.

Konstrukcję samych stanowisk strzeleckich można zastosować taką samą
jak na stanowiskach stumetrowych. 

Podobnie jest z wałami bocznymi, których wysokość 4 metry w 
zupełności wystarczy.
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Inaczej już jest z głównym kulochwytem. Tutaj sugerowałbym wysokość 
7m. 

Przy strzelaniach na znaczne już odległości 300 i 500m 
rekomendowałbym na tych dystansach instalację przechwytaków na 
osiach. Schemat takiego rozwiązania zamieszczam poniżej. 

Wysokość oraz pozycje przechwytaków definiuje maksymalna odległość 
prowadzonych strzelań.

Dodatkowo przy już znacznych odległościach należy przewidzieć 
możliwość wjazdu pojazdami mechanicznymi na oś.
Usprawni to strzelania i skróci czas oczekiwań między nimi. 

Drugim rozwiązaniem jest przekopanie wału bocznego na wysokości 
tarczownic. Wiąże to jednak ze sobą zaprojektowanie dodatkowej drogi 
oraz sprawnego systemu komunikacyjnego między strzelającymi a 
zmieniającymi tarczę. 
Dlatego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, jaki 
bezpieczeństwa preferowałbym możliwość wjazdu bezpośrednio na oś.
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Strefy bezpieczeństwa

Wymogiem na każdej strzelnicy jest posiadania tak zwanych stref 
bezpieczeństwa. 
Strefa bezpieczeństwa służy do manewrowania rozładowaną bronią, 
sprawdzania broni, usuwania usterek, itd. 
Do strefy bezpieczeństwa jest absolutny zakaz wnoszenia amunicji. 

Strefa bezpieczeństwa składa się z drewnianych legarów 
zabezpieczonych od strony  wałów ziemnych papami termozgrzewalnymi.
Legary posadowione są na rzędach bloczków fundamentowych.
Od wewnątrz strefy bezpieczeństwa wyłożone są workami z piaskiem, 
mające na celu wychwycenie i zatrzymanie ewentualnego wystrzelonego 
pocisku.
W strefie bezpieczeństwa znajduję się stolik na broń.
Informacje o takich strefach zawarte są również w regulaminie strzelnicy.

Schemat przykładowej strefy bezpieczeństwa.

Strefa bezpieczeństwa może być wolno stojącym obiektem, lub może być
wkomponowana w wał boczny. Zaleca się aby każda oś miała swoją 
strefę bezpieczeństwa. 
Wyjątkiem są dwie osie, gdzie jedną strefę można zaprojektować w wale 
bocznym rozdzielającym dwie osie. 
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Przekroje A-A i B-B 

Pomieszczenia na materiały robocze

Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj mobilny kontener, który można w 
każdej chwili przenieść w inną lokalizacje.

Przykładowym kontenerem może być prefabrykowany mobilny kontener  
typu SHK-E 11 o powierzchni 15,58 metrów kwadratowych lub 
równorzędny. 
Schemat, oraz opis kontenera na stronie 21.

Można zastosować również rozwiązania alternatywne, jak mobilne 
pomieszczenia wojskowe wycofane ze służby lub kontenery morskie.

Te ostatnie stanowią rozwiązanie tymczasowe.

Energię elektryczną można zapewnić z przyłącza, o ile takie jest 
dostępne, lub z agregatu prądotwórczego, jeśli zaistnieje taka 
konieczność.
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Opis kontenera SHK-E 11 
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Wiaty

Obiekt, który nie jest niezbędny na strzelnicy. 
Z własnego doświadczenia jako strzelec wiem, że strzelanie to 30-60 
minut strzelania a reszta pobytu na strzelnicy to czekanie. Czekanie 
czasem wielogodzinne. 
Tak jest na każdych zawodach i treningach jeśli obłożenie strzelnicy jest 
duże.

Wiata o lekkiej, najprostszej konstrukcji znacząco podniesie komfort 
strzelców i podniesie atrakcyjność obiektu.

Wiatę można wykonać całkowicie w konstrukcji drewnianej. Dach pokryć 
deskami i zabezpieczyć papą termozgrzewalną. 
Konstrukcja zamocowana poprzez kształtowniki z blachy ocynkowanej 
zakotwione w punktowych fundamentach żelbetowych.

Odradzam stawianie wiaty na różnego rodzaju bloczkach oraz innych 
konstrukcjach nie związanych z gruntem. 
Warunki atmosferyczne z roku na rok stają się coraz mniej obliczalne, 
w związku z czym rekomenduje fundamenty wiążące obiekt z podłożem.
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Widok wiaty
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Miejsca na odpady stałe

Na każdej osi umieścić pojemniki na odpady stałe. 
Wskazany podział na metale (łuski) oraz opakowania i inne.

Instalacje sanitarne

W zależności od wielkości obiektu i potrzeb minimum dwie toalety 
mobilne, serwisowane Toy Toy.

Uwagi końcowe

Teren strzelnicy należy ogrodzić. Co 15-20 metrów na ogrodzeniu należy 
umieścić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu życia i zdrowia.
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Zakończenie

Powyższe opracowanie proszę traktować jako wytyczne, zbiór informacji 
które pomogą Państwu w procesie projektowania, wybudowania     
i używania strzelnicy.
Jest to wprowadzenie, wskazówka do wykonania projektu budowlano-
architektonicznego w pełnym jego zakresie.

Przykłady z mojego opracowania będą musiały być siłą rzeczy 
zmodyfikowane i dopasowane do terenu, którym będziecie Państwo 
dysponować.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Szanser
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