
 

Uchwała Nr VIII/55/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 19 grudnia 1994 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr 1/94 Zarządu Miasta Szczecina 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. 

U. Nr 15 poz. 95 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się Zarządzenie Nr 1/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 08 grudnia 1994 r. w 

sprawie ograniczeń w używaniu i sprzedaży galanterii pirotechnicznej na terenie miasta 

Szczecina, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

Zarządzenie nr 1/94 

Zarządu Miasta Szczecina 

z dnia 08 grudnia 1994 r. 

w sprawie ograniczeń w używaniu i sprzedaży galanterii pirotechnicznej na terenie miasta 

Szczecina 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Zarząd Miasta Szczecina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zabrania się używania galanterii pirotechnicznej w miejscach publicznych na terenie 

miasta Szczecina oraz zakazuje się ich sprzedaży osobom, które nie ukończyły 18 

roku życia.  

2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy używania galanterii pirotechnicznej w dniach:  



a. Wigilia Bożego Narodzenia,  

b. Święta Bożego Narodzenia,  

c. 31 grudnia i 01 stycznia,  

d. Święta Wielkanocne,  

e. Święto Niepodległości (11 listopada)  

f. Dni Morza. 

3. Galanteria pirotechniczna może być używana w miejscach publicznych w dniach 

określo- nych w ust. 2 przez osoby, które ukończyły 18 lat z zachowaniem wszelkich 

wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich. 

§ 2. 

1. Kto dokonuje sprzedaży albo używa galanterii pirotechnicznej wbrew zakazowi 

określo-nemu w § 1 ust. 1 lub wbrew warunkom określonym w § 1 ust. 3 w 

szczególności używa ich w sposób powodujący zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

mienia innej osoby podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach określonych w 

prawie o wykroczeniach.  

1. Takiej samej karze podlega osoba, która nakłania lub udziela pomocy do używania ga-

lanterii pirotechnicznej wbrew zakazowi określonemu w § 1 ust. 1 lub wbrew 

warunkom określonym w § 1 ust. 3, a także osoba dopuszczająca do używania 

środków pirotechnicznych przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, pozostającą jej pod 

władzą rodzicielską bądź opieką.  

§ 3. 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

Za Zarząd 

 


