
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie

Kr VIII/80/95UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 1 marca 1995 r.

w sprawie ograniczenia sprzedaży oraz zakazu używania 
w miejscach publicznych, na terenie miasta Olsztyna 
petard oraz materiałów pirotechnicznych i ogłuszających 
działających na podobnych zasadach.

art. 41 ust. 1Na podstawie art. 1Ô ust. 1, art. 40 ust. 3 i 4, 
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie tery-

poz. 95 ze zmianami Dz.U. Nr 32, poz.
253; Nr 89, poz. 518; z 1991 r. 

z 1992 r. Nr 85, poz. 428; Nr 
499; z 1993 r. Nr 17, poz. 78 i z 1994 r. Nr 122,

(Dz.U. Nr 16,
199; Nr 43, 

Nr 110,

torialnym 
191; Nr 34, poz. 
Nr 4, poz. 18; 
100, poz.

poz. 
poz. 473;

poz.
593) mając na uwadze rozpowszechnione niebezpieczne dla zdrowia, 
życia i porządku publicznego zjawisko używania petard, materiałów 
pirotechnicznych 
szczególnie 
uchwala,

ogłuszających w miejscach publicznych 
przez osoby nieletnie Rada Miejska w Olsztynie 

co następuje:

i

§ 1

1. Zabrania się używania w miejscach publicznych na terenie miasta 
Olsztyna petard oraz innych materiałów pirotechnicznych i ogłu
sza jących
zwanych "fajerwerkami".

działających na podobnych zasadach, a potocznie

2. Zakaz określony w ust. 1 nie obowiązuje:

1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku;
2) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych;
3) w czasie imprez okolicznościowych, organizowanych na terenie 

miasta, po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Olsztyna.

§ 2

Zabrania się sprzedaży w handlu okrężnym oraz osobom nieletnim, 
na terenie miasta Olsztyna, środków opisanych w § 1.
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§ 3

Kto naruszy zakaz określony w § 1 ust. 1 i § 2 niniejszej 
uchwały podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach 
określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w prasie lokalnej.


