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był huczny i... nielegalny [ZDJĘCIA]
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Na Starym Mieście w Iławie odbyła się swoista próba przed sylwestrowym szaleństwem.
Pirotechniczne show było huczne, widowiskowe i... nielegalne. Amator fajerwerków, który
urządził pokaz, nie dopełnił formalności, jakich wymaga stosowne rozporządzenie wojewody
warmińsko-mazurskiego.
Była niedziela, 2 grudnia tuż po godzinie 20:00, gdy niebo nad iławską starówką rozświetliły...
fajerwerki. Nie był to bynajmniej pojedynczy wystrzał, a raczej pokaz, przypominający te
sylwestrowe.
Reakcje wśród internautów, którzy w mediach społecznościowych dzielili się fotkami
dokumentującymi pirotechniczne show, były podzielone. Jedni uznali pokaz za piękny, efektowny i
cieszyli się, że "coś się dzieje". Innym w mieszkaniach wariowały przestraszone czworonogi. Jeszcze
inni wskazywali, że taki pokaz stanowi naruszenie prawa. Tak faktycznie jest.
Jak wyjaśnia Andrzej Górski z Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
podstawą prawną jest w tym przypadku rozporządzenie wojewody warmińsko-mazurskiego z

2013 roku. Dotyczy ono ograniczeń, jakie obowiązują w zakresie używania wyrobów
pirotechnicznych w naszym regionie.
Na jego mocy w miejscach i obiektach publicznych w naszym województwie obowiązuje, co do
zasady, zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. Ma to na celu "ochronę życia,
zdrowia i mienia oraz zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego".
Od zakazu są jednak odstępstwa. Nie obowiązuje on 31 grudnia oraz 1 stycznia, a także 13 i 14
stycznia. Ponadto można zorganizować pokaz, ale wymaga to "uprzedniego pisemnego
zawiadomienia, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych
właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo
komendanta policji i komendanta straży pożarnej".
- Jeżeli ktoś chciał zorganizować pokaz fajerwerków, to powinien był złożyć do
nas pismo w tej sprawie - podsumowuje Andrzej Górski z MIOCiZK. - Wymagamy, by
takie zawiadomienie składane do Urzędu Miasta w Iławie już miało pieczątki
komendanta policji oraz komendanta straży pożarnej- wtedy mamy pewność, że
zostały dopełnione wszystkie wymagane prawem formalności. Żadnego pisma w
sprawie wczorajszego pokazu na Starym Mieście nie odebraliśmy, zatem można
go uznać za nielegalny, zorganizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- dodaje.
Za naruszenie wspomnianego rozporządzenia grozi grzywna. Jednak taka kara najprawdopodobniej
nie uszczupli portfela amatora fajerwerków, który wczoraj urządził pokaz na Starym Mieście.
- Policja nie interweniowała w tej sprawie- nie odebraliśmy żadnego zgłoszenia mówi asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
Nie był to bynajmniej pojedynczy wystrzał, lecz regularny pokaz, przypominający te
sylwestrowe. Dokumentują to zdjęcia internautów.
Źródło:
http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/56401-sylwestrowo-na-starym-miescie-w-ilawie-pokaz-fajerwerkow-byl-huczny-i-ni
elegalny-zdjecia

