
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE  

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 

Na podstawie 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523) podaje się 

do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 

30 sierpnia 2017 r. uchylającą uchwałę Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów 
pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie. 

 
Dniem ogłoszenia uchwały Nr XXXVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylającej uchwałę 

Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard 
i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie jest dzień 31 sierpnia 2017 r. 

 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
         /-/ Krzysztof Obratański 

 
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/377/2017 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
 

uchylająca uchwałę Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych 

materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie 
 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 
i 935) oraz art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523) Rada Miejska 
w Końskich uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów 
pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3439). 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu. 
 
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

               /-/ Zbigniew Kowalczyk 


