ROZPORZADZENIE PoRzADKoWE Nr 54
WOJEWODY LUBELSKIEGO

zdnia 21 grudnia2020

r.

w sprawie ograniczenia u2ywania wyrob6w pirotechnicznych
na terenie wojew6dztwa lu belskiego

z dnia 23 stycznia 2009 r.
i administracji rzqdowej w wojew6dztwie (Dz.U. z 2019 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy

o

wojewodzie

poz. 1464) zarzqdza sig, co nastgpuje:

S 1. W celu ochrony zycia, zdrowia lub mienia os6b oraz zapewnienia
pozqdku, spokoju i bezpieczehstwa publicznego, wprowadza sig zakaz
uzywania wyrob6w pirotechnicznych

w miejscach

publicznych na terenie

wojewodztwa lubelskiego.

S 2.1 . Zakaz, o ktorym mowa w S 1, obowiqzuje od dnia 26 grudnia
2020 r. do dnia 31 stycznia 2O21 r., zwyjqtkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny
19.00 i 1 stycznia2O2l r. od godziny 6.00.

2. U2ywanie wyrobow pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2020 r.
do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 mo2e nastqpi6 jedynie

z

zachowaniem wszelkich wymog6w bezpieczehstwa

dla 2ycia,

zdrowia

ludzkiego, mienia i Srodowiska naturalnego, a w przypadku os6b, ktore nie

ukoriczyly 18 roku Zycia

-

jedynie pod bezpo6rednim nadzorem osoby

sprawujqcej wladzg rodzicielskq lub opiekq.

S 3.1. Przepisow rozporzqdzenia nie stosuje siQ do

pokaz6w

pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniqce
sig tego typu dzialalno6ciq oraz do podmiot6w uprawnionych do korzystania

z material6w

pi

rotech

n

icznych na mocy od rgbnych przepis6w.

2. Przepis6w rozpozqdzenia nie stosuje sig w przypadku uzywania
ptzez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadah
ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet
do sygnalizaili podczas mgly lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14

wg

Polskiej Klasyfikacji Wyrob6w

i Uslug, stanowiqcej zalqcznik

do rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 4 wrzeSnia 2015 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrob6w i Uslug (PKW|U) (Dz.U. poz. 1676,
Dz. U. z 2017 r. po2.2453, Dz. U. z 2018 r. poz, 2440, Dz. U. z 201g r.
poz. 2554, Dz. U. z 2020 r. poz. 556).

S 4. Kto narusza zakaz okre6lony w S 1, podlega karze grzywny
wymierzonej na zasadzie i trybie okreslonym w prawie o wykroczeniach -

na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postgpowania
w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729, 1429, 2112, 956)

oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
(Dz.U. z 2019 r. poz. 821, 1238, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, Dz. lJ.

wykroczeh

z 2020

poz.

568, 1 086, 2112, 956, 1517).

S 5. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie od dnia 26 grudnia 2020

i

podlega ogloszeniu

w

r.

Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Lubelskiego

orazw Srodkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski

/-/
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