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PRZYDATNE INFORMACJE
Jeśli rozważają Państwo zamówienie pokazu ogni sztucznych lub zakup

zestawu fajerwerków do samodzielnego odpalenia – pirotechnicy MARBO
przygotowali dla Państwa listę zagadnień, z którymi polecamy się zapoznać, by
samodzielnie móc dokonać wstępnej weryfikacji terenu pod kątem
pirotechnicznego show. Poniżej znajdą Państwo nasze uwagi, wskazówki oraz
sugestie dotyczące oceny możliwości terenowych, zagadnień organizacyjnych i
bezpieczeństwa.

Przedstawiona lista zagadnień jest jedynie pomocą, którą chcemy zaoferować
naszym klientom. Ostatecznej weryfikacji zawsze dokonują pirotechnicy MARBO
przed podjęciem się wykonania usługi.

UPRAWNIENIA DO ODPALANIA FAJERWERKÓW
Osoby bądź firmy prowadzące działalność polegającą na wykonywaniu
pokazów fajerwerków muszą posiadać odpowiednie uprawnienia:

1. Koncesję MSW na obrót materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do
użytku cywilnego lub zezwolenie wojewody na zakup i przechowywanie
cywilnych materiałów wybuchowych (pirotechnika).

2. Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ, potwierdzające
przygotowanie zawodowe do wykonywania prac z użyciem cywilnych
materiałów wybuchowych (pirotechnicznych) – pokazy pirotechniczne.

Aby odpalać materiały pirotechniczne oznaczone symbolem NWP *, lub
posiadające atest CE w klasach 1, 2, 3 do celów prywatnych (dla siebie i np.
rodziny), na terenie prywatnym, nie potrzeba żadnych uprawnień.
* Skrót NWP oznacza, że materiały pirotechniczne nie wymagają zezwolenia na
używanie i obrót .

ZEZWOLENIE NA ODPALANIE FAJERWERKÓW
Aby odpalać materiały pirotechniczne oznaczone symbolem NWP do celów
prywatnych i na terenie prywatnym, z reguły nie potrzeba żadnych zezwoleń,
jednak zależy to często od przepisów lokalnych, dlatego warto zwrócić się z takim
zapytaniem do lokalnych władz. Zawsze niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela
terenu, na którym ma odbyć się pokaz. Odpalanie wszelkich artykułów
pirotechnicznych w miejscach publicznych wymaga uzyskania zgody odpowiednich
władz (burmistrz, wójt).
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Zarówno firma, jak i osoba prywatna musi otrzymać zgodę na odpalanie
fajerwerków m.in. od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie
warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18).
http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Praktycznie zgoda z PAŻP wydawana jest w 99% przypadków bez
ograniczeń w terminie 2 - 3 dni od daty złożenia formularza.

Bez żadnych zezwoleń odpalać fajerwerki można jedynie w Sylwestra i Nowy Rok,
o ile miejscowe władze nie wydadzą innych rozporządzeń.

Firmy pirotechniczne wykonujące usługę pokazu mają obowiązek powiadomić o
wykonywanym pokazie odpowiednią komendę Policji.

W przypadku wykonywania pokazu po godz. 22.00 wskazane jest uzyskanie zgody
od odpowiednich władz. Dotyczy to w szczególności terenów gęsto zasiedlonych.

TEREN

Bezpieczeństwo publiczności

W Dzienniku Ustaw nr 42 poz. 216 z dnia 18.02.2011r. opublikowane zostało
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie prowadzenia prac z użyciem
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
W załączniku numer 1 do rozporządzenia podane są minimalne odległości
usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych
na terenie pokazu pirotechnicznego w zależności od rodzaju użytych materiałów.
Minimalna odległość publiczności od miejsca odpalania jakichkolwiek fajerwerków
wynosi 50 m. (Nie dotyczy pirotechniki scenicznej). Im większy kaliber ładunków
pirotechnicznych, tym odległość powinna być większa. Podane w rozporządzeniu
odległości wiążą się z wielkością terenu, który należy zarezerwować na pokaz.
Teren ten musi być chroniony czynnie przed wtargnięciem osób
niepowołanych w trakcie przygotowywania i wykonywania pokazu.

Otoczenie

Należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie miejsca, w którym mają być
odpalane fajerwerki. W żadnym wypadku nie można wykonać pokazu w okolicy:
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budynków z dachami pokrytymi łatwopalnymi materiałami (strzecha, papa), stacji
paliw, zbiorników z gazem, lasów i terenów z suchą łatwopalną ściółką, a także pod
przewodami wysokiego napięcia. Wykluczone jest odpalanie fajerwerków na
parkingach samochodowych, na których parkują samochody, w pobliżu dróg, szos,
autostrad i innych czynnych ciągów komunikacyjnych. Dla wymienionych obiektów
obowiązuje identyczna strefa bezpieczeństwa jak dla publiczności. Wszelkie
pozostałe czynniki zostaną zweryfikowane przez pirotechników MARBO. Gdy
decydują się Państwo na odpalanie fajerwerków samodzielnie, należy pamiętać, by
zawsze w pobliżu znajdowała się osoba z gaśnicą, gotowa do ewentualnej
interwencji w czasie widowiska.

Zapraszamy do współpracy!
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