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§

s

{l r.

w sPrarł,'ie cgranic.zetria i:zl,rł'ania wyr<rbóN, pirutechnicznych na terenię wojewódz{wa
zachodniopclmorski ego

l i 2 ustarvy z dnja 23 stycznia 2009 r. <r lvajerł,*dzie i adrninistracji
rządolvej rv rvojerłĆdztivie {Dz. U. z 2015 r, paz, 525 oraz ptl.z,. 19óa) zarządza się,
co
Na Podstłrvie grł. Ó0 usi.

następuje:

§ l. Celem zaPeu,nienia spakoju i bezpieczeństwa prrblicżr]sgo oraz ochrcny zycia i zdrowia.
wProrvadza się zakaz uzYrv-ania 11,yrnbów pirrrlechnicznych iv ni*js*acłl publicznych
na
terenie wojelvództwa zachcdniopomorukiego,
§ Ż, Zakaz, o którYm mowa rv § 1, oborviązrr_ie orj clnla ź1 grudnia ?016 r. do dnia 4 stycznia
?a1? t.. z rłyjątkien: 3l grudnia 2a1{: r, i I stycznia 2t}t7 r.

§

].

3
PrzePisórv rozpclrządzenia nie stosqie się do pilkazórv pirotechłicznl,ctt
arganizowanYch Przez podmioly zarvcldowo trudniące się tegc trpu działalnościąoraz łio
Podmiotórł'uPrawlionYch do kcrzyslani$ z materiałów pirotecnn;ńych rra mocy odrębnych

przepis<iw.

2. PrzePisórv rozPorządzenia nie stosuje się lv prz1.,paclku uzywania prz*z tlpfaw,niłne
PodrniotY, rł' celu rł'ykł:nyr.vania przez nle zadan ustaw*wycń luh statuto*y;h^ pelalti
sYgnalizacljnYch oraz rakiet do sygnalizacji płdczas nrgl,r, lub deszczu, ńnaczr,nych
s}łnbolenr 2{}.51,14.0 według }bltkjej Klasyfikacji §lyrobów i Urług, stanrłwiącej zalącznik
do roz,Porządzenier l{ady Ministrórv z rlnia 4 utześnia 20l5 r, * .tr ru*i* Polskiei dlasyfikar.ji
Wyrobów i t,isług (t}KWiU} - {I]z. Li. z 2015 r:. p*ż. l676 ).
§ 4" Kto narilsus zaŁaz ckreślrrny w § 1 podlegakarze glzywny wylnierzanej rv trybie i
na
zasadach okreŚlon_l'ch w ustawie z dnia ?0 naja 197l r, Kodeky łlykroczeń
U. z 20l5 r.

{nz,

poz. l094, zpóźn. zn1.1;,

§ 5. RozPorządzenie iłahodzj w żyt:ie z dniem

2l

r, iprrdlega ogłoszeniu
Urzęclalł_-"-m Wojew.ództrła
ZachodnioPomorskiego- a także opublikowa:riu rv śroclkachrnasorvego przekazu. "

's/ drodze

grułInia 201ó

oraz w Dzienlriku

clbr,ł'ieszczen.ia
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ustarr}zoslitłył-tgłoszonerl Dz.U.e]015r. płz.774,poz_ i485,p*z. l70?

