
UCHWAŁA NR XXXIII/354/10  

RADY GMINY NOWY TARG - GMINA  

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie: ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy 

Targ.

Na podstawie art.40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

28 lipca 2005r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz.U z 2005 roku Nr 158, poz.1328 ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

29 lipca 2005 roku w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub 

używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U. z 2005 roku Nr 158, poz.1329) w celu ochrony 

bezpieczeństwa mieszkańców Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Zabrania się używania bez zezwolenia materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy 

Nowy Targ. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje: 

§ 3.  1. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zorganizowany pokaz detonacji materiałów wybuchowych 

i pirotechnicznych jest złożenie pisemnego wniosku w terminie 7 dni do Wójta Gminy przed planowanym 

terminem pokazu. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać: 

§ 4. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zorganizowanego pokazu, przeprowadzanego w ramach 

imprez organizowanych przez organy gminy i jej jednostki organizacyjne, o ile odbywają się na terenach 

będących w ich zarządach. 

§ 5. O wydaniu decyzji zezwalającej na zorganizowany pokaz pirotechniczny Wójt Gminy zawiadamia 

Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Targu. 

§ 6. Zakazuje się sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy Targ w handlu okrężnym 

(obwoźnym, obnośnym). 

§ 7. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych może być prowadzona wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych 

(handlowych). 

§ 8. Za naruszenie zakazów niniejszej uchwały grozi kara grzywny na zasadach i w trybie określonym 

w prawie o wykroczeniach. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.  

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVIII/138/96 Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1996r. 

w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych. 

§ 11. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

a) w dniu 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku,

b) okolicznościowo po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Nowy Targ.

a) dane organizatora i sposób kontaktu z nim,

b) określenie charakteru imprezy,

c) czas i miejsce odbywania imprezy,

d) informację o przewidywanym pokazie używania materiałów pirotechnicznych, planowanym miejscu i czasie 
jego przeprowadzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Parzygnat 

 

ID: FVKAL-AABBQ-WHTRR-QOAZI-TIESV. Podpisany. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR XXXIII/354/10  

RADY GMINY NOWY TARG - GMINA  

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie: ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy 

Targ.

Na podstawie art.40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

28 lipca 2005r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz.U z 2005 roku Nr 158, poz.1328 ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

29 lipca 2005 roku w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub 

używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U. z 2005 roku Nr 158, poz.1329) w celu ochrony 

bezpieczeństwa mieszkańców Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Zabrania się używania bez zezwolenia materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy 

Nowy Targ. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje: 

§ 3.  1. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zorganizowany pokaz detonacji materiałów wybuchowych 

i pirotechnicznych jest złożenie pisemnego wniosku w terminie 7 dni do Wójta Gminy przed planowanym 

terminem pokazu. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać: 

§ 4. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zorganizowanego pokazu, przeprowadzanego w ramach 

imprez organizowanych przez organy gminy i jej jednostki organizacyjne, o ile odbywają się na terenach 

będących w ich zarządach. 

§ 5. O wydaniu decyzji zezwalającej na zorganizowany pokaz pirotechniczny Wójt Gminy zawiadamia 

Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Targu. 

§ 6. Zakazuje się sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy Targ w handlu okrężnym 

(obwoźnym, obnośnym). 

§ 7. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych może być prowadzona wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych 

(handlowych). 

§ 8. Za naruszenie zakazów niniejszej uchwały grozi kara grzywny na zasadach i w trybie określonym 

w prawie o wykroczeniach. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.  

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVIII/138/96 Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1996r. 

w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych. 

§ 11. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

a) w dniu 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku,

b) okolicznościowo po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Nowy Targ.

a) dane organizatora i sposób kontaktu z nim,

b) określenie charakteru imprezy,

c) czas i miejsce odbywania imprezy,

d) informację o przewidywanym pokazie używania materiałów pirotechnicznych, planowanym miejscu i czasie 
jego przeprowadzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Parzygnat 

 

ID: FVKAL-AABBQ-WHTRR-QOAZI-TIESV. Podpisany. Strona 2 / 2


