
UCHWAŁA NR XXXI/222/2014
RADY GMINY W GĄSAWIE

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułami 
pirotechnicznymi na terenie Gminy Gąsawa.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXIX/202/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie 
ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie Gminy Gąsawa 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 140 poz. 2106). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/207/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na 
terenie Gminy Gąsawa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 140 poz. 2107). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie

Powołana uchwała Nr XXIX/202/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie
ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie gminy Gąsawa oraz zmiana
tejże uchwały naruszają przepisy prawa, ponieważ uregulowania zawarte są w ustawie Kodeks Wykroczeń,
a częściowo także zawiera ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, które wyczerpująco
regulują materię zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego związanego z używaniem i obrotem
materiałami pirotechnicznymi,a także wystarczające instrumenty pozwalające wyegzekwowaćewentualne naruszenia
w tym zakresie.

W § 1 ust. 2 ww. uchwały powołano rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia Powyższe rozporządzenie zostało uchylone z dniem 9 września 2010 r. ustawą
z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 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 155, poz.
1039).

W związku z tym, że ustawodawca nie wprowadził szczegółowego zakazu dotyczącego używania i obrotu
materiałami pirotechnicznymi,nie powinnytego czynić organy samorządu terytorialnego przepisami porządkowymi.

W związku z powyższympodjęcieniniejszejuchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: B3783A72-A98D-4E70-8DB4-8E4227894A6F. Podpisany Strona 1




