
OBWIESZCZENIE NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie zakazu używania 
materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych oraz określenia miejsc sprzedaży materiałów 

pirotechnicznych na terenie gminy Bytów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVII/211/97 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 10 grudnia 1997r. 
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych oraz określenia miejsc 
sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Bytów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXII/191/2004 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie miasta Bytów 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004r.Nr 147, poz. 2642), 

2) uchwałą Nr XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 października 2005 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych oraz określenia miejsc 
sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005r. Nr 136, poz. 
3059). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 3 uchwały Nr XXII/191/2004 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie miasta Bytów 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004r. Nr 147, poz. 2642), który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.”;

2) § 3 uchwały Nr XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 października 2005 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych oraz określenia 
miejsc sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005r. Nr 136, 
poz. 3059), który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący

Leszek Waszkiewicz

Id: 6A7FB8D4-AA06-45F8-A9A3-03908CCE1937. Podpisany Strona 1



Załącznik do obwieszczenia  
Rady Miejskiej w Bytowie  

z dnia 30.10.2013r. 

 
Uchwała Nr XXVII/211/97 
Rady Miejskiej w Bytowie  

z dnia 10 grudnia 1997r. 
 
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych oraz 
określenia miejsc sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Bytów1). 
 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:   

§ 1.2) W związku z zagrożeniem utraty życia lub zdrowia obywateli, a także  
w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w gminie, wprowadza 
się: 

1) zakaz używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych.  
2) 3) (uchylony). 
 
§ 2. 1.4) Zakaz, o którym mowa w § 1 pkt 1 nie dotyczy godzin nocnych na przełomie 

31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. 
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wydania jednorazowych zezwoleń na użycie 

środków pirotechnicznych z innych okazji. 
 
§  3. Winny wykroczenia, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega karze grzywny na 

podstawie art. 54 Kodeksu Wykroczeń. 
 
 §  4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa. 

 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 

 

 

 
 
                                                 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXII/191/2004 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 24 
listopada 2004r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych  
w miejscach publicznych na terenie miasta Bytów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2004r. Nr 147, 
 poz. 2642), która weszła w życie z dniem 18 grudnia 2004r.  
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.  
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1  uchwały Nr XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia  
26 października 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych  
w miejscach publicznych oraz określenia miejsc sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Bytów 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005r. Nr 136, poz. 3059), która weszła w życie z dniem  
24 grudnia 2005r. 
4)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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