
ROZPORZ^DZENIE PORZ^DKOWE Nr

WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia uzywania wyrobow pirotechnicznych

na terenie wojewodztwa lubuskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rz^dowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z pozn. zm.1^) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. W celu zapewnienia porz^dku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego oraz
ochrony zycia zdrowia i mienia, wprowadza sie zakaz uzywania w miejscach publicznych na
terenie wojewodztwa lubuskiego wyrobow pirotechnicznych, na ktorych nabywanie,
przechowywanie i uzywanie nie jest wymagane pozwolenie.

§ 2. Zakaz, o ktorym mowa w § 1 obowiazuje od dnia 21 grudnia 2013 do dnia 30
grudnia 2013 r.

§ 3. 1. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie do pokazow pirotechnicznych
organizowanych przez podmioty zawodowo trudni^ce sie tego rodzaju dzialalnosci^ oraz do
podmiotow uprawnionych do korzystania z materialow pirotechnicznych na mocy odrebnych
przepisow.

2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie w przypadku uzywania przez uprawnione
podmioty, w celu wykonywania przez nie zadan ustawowych lub statutowych, petard
sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgly lub deszczu, oznaczonych
symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug, stanowiacej zal^cznik do
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z pozn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz okreslony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie
i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen.

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia i podlega publikacji
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego oraz ogloszeniu w srodkach masowego
przekazu.

WOJEWODA LUBUSKI

;̂ "X-/3erzy Ostrouch

" Zmiany wymienionej ustawy zostafy ogioszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114,
Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.



UZASADNIENIE

Rozporz^dzenie porz^dkowe Wojewody Lubuskiego w sprawie zakazu uzywania
wyrobow pirotechnicznych ma na celu wzmocnienie ochrony takich dobr jak: zycie, zdrowie,
bezpieczenstwo osob oraz mienia na terenie wojewodztwa lubuskiego. Wojewoda Lubuski
korzysta z uprawnienia przysluguj^cego mu na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz^dowej w wojewodztwie (DZ. U. Nr 31, poz.
206 z pozn. zm.) z uwagi na zbyt ogolny zakres unormowania uzywania pirotechniki
w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego (DZ. U. 2012 poz. 1329 j.t. ze zm.).

Regulacja zawarta w art. 9 ust. 2 w zwi^zku z art. 62 c ust. 1 pkt. 1 lit. a-c, pkt. 2 lit. a
oraz pkt. 3 lit. a ustawy o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
zwalnia obywatela z obowi^zku uzyskania pozwolenia na uzywanie okreslonej pirotechniki
rozrywkowej. W rezultacie obywatele maja^ prawo do uzywania piec klas wyrobow
pirotechnicznych bez niczyjej zgody.

Niniejsze rozporz^dzenia porz^dkowe Wojewody Lubuskiego uszczegotawia
bezdyskusyjnq zasade zawart^ w art. 5 ustawy o materialach wybuchowych przeznaczonych
do uzytku cywilnego, ze przy uzywaniu materiaiow wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego nalezy zapewnic bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, mienia oraz srodowiska.

Rozporzaxlzenie wydaje si^ w celu zapewnienia bezpieczehstwa zycia i zdrowia
mieszkancow wojewodztwa lubuskiego w okresie swi^tecznym.


