
Projekt

z dnia  13 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zakazu odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów 
pirotechnicznych na terenie Miasta Zakopane w dniach 31 grudnia 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz 1461) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1. 
W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa 

publicznego, a także dla ochrony zwierząt zakazuje się odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych 
i innych materiałów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r. na terenie 
miasta Zakopanego w miejscach dostępnych publicznie.

§ 2. 
Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach 

określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na teblicach ogłoszeniowych na terenie Miasta 
Zakopane i ogłoszeniu w radio "Alex".
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UZASADNIENIE

Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż na podstawie upoważnień ustawowych –
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie
gminy.
Stosownie do art. 40 ust. 3 w/w ustawy, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub
innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Miasta może wydać przepisy porządkowe
jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa publicznego. Miasto Zakopane charakteryzuje się zwartą zabudową. Budynki
przeważnie mają spadziste dachy a więźba dachowa wykonana jest z elementów drewnianych.
Co więcej część dachów pokryta jest gontem drewnianym, w związku z powyższym odpalone
fajerwerki spadając na dach mogą spowodować pożar a tym samym zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi oraz znaczne straty materialne.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne również z uwagi na dobro zwierząt domowych
i przebywających na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego dzikich zwierząt.
Zwierzęta domowe z powodu hałasu odczuwają paniczny lęk, co powoduje ich ucieczkę
i zaginięcie, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Dzikie zwierzęta, które pozostają w tym
okresie w hibernacji w wyniku hałasu mogą ulec wybudzeniu, co może być śmiertelne w skutkach.
Aktywne dzikie zwierzęta również mogą zostać spłoszone, co generuje duży stres i wpływa
negatywnie m.in. na ich zdrowie oraz może spowodować śmierć. Należy również uwzględnić fakt,
że odpalanie fajerwerków wiąże się również z lokalnym zanieczyszczeniem powietrza trującymi
związkami siarki oraz nadmierną emisją do środowiska hałasu i światła.
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