
UcHWAŁA NR LIU44112010
RADY IflEJSKIEJ GNIEWKOWO

! dnia25 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr xII/91/2007 R'dy Miejskiej GniewkorYo z dnia 19 wrześnir 2007I.
w spnwic ustanowicnir ognniczeń w oblocie i uż}.wania altykulów pirotechnicznych n! terenie Gminy

Gniewkowo

Na podstawie art. 18 ust. l ' w zw' z ań. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990I' o samolządzie gmimym ( Du.U.
z2001t.Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220,Nt 62, poz. 558, Nr I13, poz. 984 i Nr 153, poz. l27l
i Nr 214, poz. 1806 oraz 2003r. Nr 80, poz.' l1l iNr 16f., poz. I568 oraz z 2004f. Nr 102, poz. 1055, Nr I16, poz.
1203 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz Nr 175, poz. 1457, 22006r.Nt 17, poz. I28 oraz Nr 181, poz.133'7, z700h.
Nr 48, poz.327, Nr l38, poz.9'74 orazNr 173 poz. 1218,22008r. Nr 180, poz. l l l l  iNr223 poz. 1458 22009r.
Nr 52, poz. 420 i Nr l5'7 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 oraz Nr 28 poz. 146, Nr 40 ,poz. 230, N. 106,
poz.675) uchwala się, co następuje:

s 1. Uchy]a się w całości uchwałę Nr xIII/9ll2007 Rady Miejskiej Gniewkowo zdnia |9 września 200.l|'
w spra\łie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używanill artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy
Gniewkowo.

s 2. Wykonanie uchwały powierza się Brrrmistlfowi Gniewkowa'

$ 3' Uchwała rr'r'chodzi w zycie w tefminie 14 dni od dnia .jej ogłoszenia wDfienniku Urzędowym
wojęwódŹwa Kuj awsko.Pomorskiego'
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Uzasadn ien ie

w uchwale Nr XIII/91J200.7 Rady Miejskiej Gnięv/kowo zdnia 19 września 2007r. w sprawie ustanowienia
og.aniczeń w oblocie i użyłvaniu arrykułów pirotecbnicznych na terenie Gminy Gniewkowo łprowadzono
ogranicfenia \ry użł.waniu środkór' pirotechnicznych na terenie Gminy' Wprowadzenie w Zycie tęj uchwały miało
na celu zapewnienie spokoju, ochronę żrycia i zóowia mieszkańców. spotkało się też z zadowoleniem i poparcięm
osób należących do starszego pokolenia Jak i  osób chorych.
Z nowęgo orzecmictw^ (\łyrok z dnia 15 listopada 2007r. wsA w Lublinie sygn. lBlsA,ŁU 5l l/07 oraz \ńTrok
z dnia 4 częl1vca 2008I' NsA w warszawie sygą Il oSK 268108) przędmiotowa uch\'r'ała nie ma w al1ualnym
stanie prawnym racji b)'tu' sądy stoją bowięm na stanowisku. że wystarczającą regu]ację wtym zakresie
zapęwnienia spokoju i ocfuony )Ą,cia izdtowia mieszkańców zabezĘiecfAją przepisy kodelcu \Ęykroczęń.
w tych okolicznościach \j'r s€nsie normat)'wnym ,,mańwa'' uchwała powinna zostaó \łyeljmilowana zobrotu
prawnego,
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