
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji 

uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego 

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

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/770/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia 
na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu 
tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu 
tytoniowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r., poz. 4075), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:   

„§ 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, 
i palenia papierosów elektronicznych na odpowiednio oznakowanym terenie plaży Ośrodka 
Wypoczynkowego Czechowice, którego granice przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.”; 

2) dodaje się załącznik w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

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

Kąpielisko Czechowice 
Wyznaczenie strefy wolnej od dymu tytoniowego 

Współrzędne geograficzne: 

A: 50°21'50.24"N 18°39'04.14"E 

B: 50°21'50.63"N 18°39'02.87"E 

C: 50°21'50.38"N 18°39'02.26"E 

D: 50°21'49.45"N 18°39'02.01"E 

E: 50°21'47.61"N 18°39'03.19"E 

F: 50°21'46.97"N 18°39'03.64"E 

G: 50°21'47.10"N 18°39'04.88"E 

H: 50°21'49.64"N 18°39'03.41"E 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
w uchwale wprowadzającej strefę wolną od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych 
i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego niezbędne jest wskazanie obszaru, 
który będzie obejmować. W związku z powyższym, w celu uniknięcia wszczęcia przez Wojewodę 
Śląskiego postępowania nadzorczego oraz w efekcie możliwości stwierdzenia nieważności uchwały Rady 
Miasta Gliwice nr XXXVII/770/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., konieczne jest wprowadzenie w niej zmiany, 
polegającej na dodaniu załącznika graficznego określającego granice obszaru objętego zakazem korzystania 
z różnego rodzaju wyrobów tytoniowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D926AC71-D3EA-45F4-9608-BCD9DDCDA895. Projekt

 
 

     
   

   
       

     
 

    
 

Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Paragraf 1

	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Kąpielisko Czechowice
Wyznaczenie strefy wolnej od dymu tytoniowego
	Uzasadnienie



