
 

 

UCHWAŁA Nr /43/11 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/402/2001 Rady Gminy Złotów z dnia                

27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Złotów ograniczenia 

obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania  

 

 

 

     Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,    

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.     

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181   poz. 1337,      

z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r.       

Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) Rada Gminy uchwala,                 

co następuje: 

 

 

     § 1. Uchyla się Uchwałę  Nr XXXVII/402/2001 Rady Gminy  Złotów  z  dnia      

27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Złotów ograniczenia 

obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania. 

 

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Uzasadnienie do Uchwały Nr V/43/11 Rady Gminy Złotów 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

Uchwałą Nr XXXVII/402/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. Rada Gminy Złotów na 

podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwaliła ograniczenie obrotu materiałami                          

i artykułami pirotechnicznymi oraz ich  używania.  

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie nieuregulowanym  

w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może 

wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 

obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 

Stanowienie przez radę gminy aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym 

zostało uzależnione od łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

1. przesłanki braku uregulowania w odrębnych ustawach lub innych przepisach 

powszechnie obowiązujących, 

2. przesłanki niezbędności dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla 

zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby została 

spełniona przesłanka nieuregulowania w odrębnych ustawach lub innych przepisach 

powszechnie obowiązujących, konieczne jest istnienie pewnego zakresu nieuregulowanego   

w odrębnych ustawach lub innych powszechnie obowiązujących przepisach. Zgodnie                

z powyższym konieczne jest zweryfikowanie przez organ obowiązującego stanu prawnego          

i stwierdzenie, że materia stanowiąca przedmiot zamierzonej regulacji nie została dotychczas 

unormowana w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

Wprowadzony w  uchwale   Nr XXXVII/402/2001  Rady Gminy  Złotów  z  dnia           

27 grudnia 2001 r. zakres zakazu używania materiałów pirotechnicznych zawiera w sobie 

zakres, który uregulowany został w art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.), zgodnie, z którym kto krzykiem, hałasem 

lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje 

zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności. 

Należy stwierdzić, że w materii, której dotyczy uchylana uchwała nie mamy do 

czynienia z zakresem nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub przepisach powszechnie 

obowiązujących, bowiem zakres ten został uregulowany w ustawie Kodeks wykroczeń,              

w art. 51 § 1 tego kodeksu.  

Zatem Uchwała Nr XXXVII/402/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2001 r. 

wykracza poza zakres dopuszczalnego upoważnienia ustawowego, a także narusza hierarchię 

aktów normatywnych, określoną w art. 87 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Z powyższych względów uchylenie przedmiotowej uchwały Rady Gminy Złotów jest 

uzasadnione. 


