
 Uchwała Nr XX / 66 / 22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej wpływu stosowania środków
pirotechnicznych na zwierzęta domowe, dziko-żyjące, mieszkańców oraz

środowisko.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Brzeźno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z 
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 20 maja 2014 r. poz. 1946 z późń. zm),

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o 
podjęcie działań polegających na przygotowaniu oraz wdrożeniu kampanii informacyjnej 
skierowanej do mieszkańców Gdańska informującej o wpływie stosowania środków 
pirotechnicznych na środowisko, zwierzęta domowe i dzikie, oraz samych mieszkańców.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z-ca Przewodniczącego
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Marcin Łukjanowicz



Uzasadnienie

Najbardziej efektowną i widowiskową częścią powitania Nowego Roku są 
niewątpliwie fajerwerki. Jest to tradycja głęboko zakorzeniona praktycznie na całym 
świecie. Skutki stosowania fajerwerków oraz innych środków pirotechnicznych mogą mieć 
negatywny wpływ na otaczające środowisko.

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo zezwala na stosowanie fajerwerków tylko w 
dwa dni w roku, tj. 31 grudnia oraz 1 stycznia. Gdańsk poszedł krok dalej i nie wita 
Nowego Roku fajerwerkami lecz robi to w sposób zdecydowanie mniej inwazyjny.
W Europie jest coraz więcej miast, które zdecydowały się na całkowity zakaż używania 
środków pirotechnicznych przez osoby prywatne, w tym w Polsce (np. Zakopane, które 
podjęło uchwałę XV/181/2019 z 23 grudnia 2019 roku).
Powstaje coraz więcej grup i stowarzyszeń badających wpływ stosowania środków 
pirotechnicznych na środowisko oraz działających na rzecz zaprzestania ich używania w 
przestrzeni publicznej. W ramach swojej działalności prowadzą one kampanie 
informacyjne. Ich zasięg jest niewielki, a informacje trafiają z reguły do niewielkiego grona 
odbiorców.

Radni Dzielnicy Brzeźno są zdania, że gmina Gdańsk powinna przygotować i 
wdrożyć szeroką kampanię informacyjną w zakresie szkodliwości stosowania środków 
pirotechnicznych. Powinna być ona skierowana zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym
oraz szkolnym, jak i do osób pełnoletnich – potencjalnych użytkowników fajerwerków. 
Kampania powinna być prowadzona długofalowo z intensyfikacją bezpośrednio przed 
Nowym Rokiem.


