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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2022 r.

w sprawie ustaleuia na plaiy znajdujqccj sic; na terenie Ofirudka Wypoczynkowego Cfzechowice strefy
wolnej od dymu tytoniowego, pary z papieroséw elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocq

nowatorskiego wyrobu tytoniowego

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastqpstwami
uzywania tytoniu i wyrobéw tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 276) na wniosek Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujc:

§ 1. Zabrania si¢ palenia wyrobéw tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobéw tytoniowych,
i palcnia papieroséw elektronicznych na odpowiednio oznakowanym terenie plazy Oérodka Wypoczynkowego
Czechowice.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Uchwah wchodzi wiycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogioszenia wDzienniku Urzqdowym
Wojewédztwa $lqskiego.
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Uzasadnienie

Dym tytoniowy zawiera szereg substancji toksycznych, wtym uznane kancerogeny. Jest przyczyng
powstawania wielu powainych schorzefl, gléwnie: nowotworow, chorob ukiadu Dddcchowcgfl, krqienia
i zaburzefi 0dp0m0§\'.'-i. Powoduje aiergie i obniza éredniq diugoéé zycia spoieczefisrwa.

Ekspozycja na dym tytoniowy érodowiskowy (bierne palenie), powoduje takie same problemy zdrowotne
jak palenie bezpoérednie. $wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) postulujc, aby jednym z efektywnych
sposobow ograniczenia narazenia na dym tytoniowy, byia ochrona przed biemym paleniem poprzez
wyznaczanie micjsc wolnych od dymu tytoniowego (WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, 2008).
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia pized nastqpstwami uzywania tytoniu i wyrobéw
tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 276) upowazniia rady gmin do rozszerzania, w drodze uchwaiy, zakazu
palenia wyrobéw tytoniowych na inne miejsca przeznaczone do utytku publicznego.

Przewodniczaca
Komisji Eduka ji, ultory i Sport“
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