ZARZĄDZENIE NR 2628/2008
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zakazu sprzedaŜy oraz zakazu uŜywania w miejscach
publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków petard oraz środków pirotechnicznych
i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie zakazu sprzedaŜy oraz zakazu uŜywania w miejscach publicznych
na terenie Gminy Miejskiej Kraków petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających,
działających na podobnych zasadach
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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zakazu sprzedaŜy oraz zakazu uŜywania w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych
zasadach.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zabrania się uŜywania w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
petard oraz innych środków pirotechnicznych i ogłuszających – działających na
podobnych zasadach, zwanych potocznie „fajerwerkami”.
2. Zakaz określony w ust. 1 nie obowiązuje:
1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia,
2) podczas przedsięwzięć, których organizatorem są organy państwa lub samorządu
terytorialnego,
3) podczas imprez masowych, na przeprowadzenie których organizator uzyskał zgodę
Prezydenta Miasta Krakowa i w przypadku, gdy pokaz ma być częścią programu
imprezy masowej,
4) poza historycznym obszarem miasta Krakowa ograniczonym w następujący sposób:
od ulicy Dunajewskiego, ulicami Basztową, Westerplatte, Starowiślną do lewego
brzegu Wisły, następnie lewym brzegiem Wisły do Mostu Grunwaldzkiego, do ronda
Grunwaldzkiego, prawym brzegiem Wisły do Mostu Dębnickiego, Zwierzyniecką
i ulicą Podwale.
§2
Środków opisanych w § 1 ust.1 zabrania się sprzedawać w handlu okręŜnym. Zabrania
się równieŜ sprzedawania tych środków osobom nieletnim.
§3
Naruszenie zakazów określonych w § 1 ust.1 oraz § 2 niniejszej uchwały podlega karze
grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§5
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr X/114/94 Rady
Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zakazu sprzedaŜy oraz zakazu
uŜywania w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasta Krakowa petard oraz
środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr X/114/94 w dniu 28 grudnia 1994 r.
w sprawie zakazu sprzedaŜy oraz zakazu uŜywania w miejscach publicznych na terenie Gminy
Miasta Krakowa petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na
podobnych zasadach. Przedmiotowy zakaz nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia;
uchwała daje ponadto Prezydentowi Miasta Krakowa prawo do wyraŜania zgody na uŜywanie
środków pirotechnicznych w „innych uzasadnionych tradycją dniach”.
Nieprecyzyjność określenia w par. 1 ust. 2 ww. uchwały „w innych uzasadnionych
tradycją dniach” nie pozwala na jasne i czytelne decydowanie w przedmiotowej kwestii.
Wobec okoliczności, iŜ wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie pokazów
pirotechnicznych w miejscach publicznych wpływa kilkadziesiąt rocznie, kwestię tę naleŜy
ponownie - aczkolwiek w inny sposób - uregulować uchwałą Rady Miasta Krakowa.
Po konsultacjach i rozmowach z Komendą Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej
ustalono, Ŝe warto rozwaŜyć odrębne potraktowanie ścisłego, historycznego centrum
Krakowa i wprowadzenie tam – poza dniami 31 grudnia i 1 stycznia – zakazu uŜywania
fajerwerków. Wyjątkiem od tej zasady byłyby jedynie pokazy organizowane jako część
programu imprez masowych oraz pokazy organizowane podczas przedsięwzięć, których
organizatorem są organy państwa lub samorządu terytorialnego. Jednocześnie poza ścisłym
centrum miasta zniesiony zostałby uchwałą Rady Miasta istniejący zakaz uŜywania
fajerwerków w miejscach publicznych. Nie oznacza to jednakŜe wprowadzenia pełnej
dowolności przy ich uŜywaniu – zasady przeprowadzania pokazów pirotechnicznych oraz
uŜywania fajerwerków określa ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 117, poz. 1007 z późn.zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 158,
poz. 1329) w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie,
przechowywanie lub uŜywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.
Przedmiotowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Miejską
Państwowej StraŜy PoŜarnej.

