
 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu posiadania i używania wyrobów pirotechnicznych na 

oznaczonym obszarze województwa lubuskiego 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2017r., poz. 2234) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z organizacją w Kostrzynie nad Odrą cyklu imprez masowych artystyczno – rozrywkowych 

odbywających się w ramach festiwalu „PolAndRock Festiwal”, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz 

zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się na terenie Miasta Kostrzyn nad 

Odrą w dniach od 29 lipca 2019r. do 6 sierpnia 2019r. zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów 

pirotechnicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybu-

chowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019r., poz.45). 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy terenów, na których będą odbywały się imprezy masowe, 

gdyż przedmiot uregulowania zawarty jest bezpośrednio w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1870). 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy noszenia, przemieszczania i używania przez właściwe służby 

i jednostki ratownicze wyrobów oznaczonych symbolem 20.51.14.0, tj. petard sygnalizacyjnych, rakiet do 

sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałych artykułów pirotechnicznych, z wyłączeniem ogni 

sztucznych, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 września 2015r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.  

z 2015r., poz. 1676). 

§ 4. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, 

rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów. 

§ 6. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019r., poz. 821). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu i tablicach ogłoszeń. 

Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 14 czerwca 2019 r.

Poz. 1718
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