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zmieniajqca uchwalc; w sprawie ustalenia na platy znajdujgcej sic; na tcrenie Oérodka Wypoczynkowego
Czeclmwice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papieroséw elektronicznych isubstancji

uwalnianych za pomocq nowatnrskicgu wyrobu tytoniowego

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zdnia 9 listopada 1995 r. oochronie zdrowia przcd nastqpstwami
uzywania tytoniu iwyrobéw tytoniowych (t.j. Dz. U. z202l r., poz. 276) na wniosek Komisji Edukacji,
Kultuxy i Sportu

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co uastgpuje:

§ 1. W uchwalc Nr XXXVH/770/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia
na plazy znajdujqcej sis; na terenie Oérodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu
tytoniowego, pary zpapieroséw elektronicznych isubstancji uwalnianych za pomocq nowatorskiego wyrobu
tytoniowego (Dz. Urz. Woj. §lqskieg0 Z 2022 r., poz. 4075), wprowadza siq nastgpujqce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Zabrania sir; palenia wyrobéw tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobéw tytoniowych,

i palenia papieroséw elektronicznych na odpowiednio oznakowanym terenie plazy Oérodka
Wypoczynkowego Czechowice, ktérego granice pzzedstawia zalqcznik graficzny do niniejszej uchwa%y.”;

2) dodaje sin; zalqcznik w brzmieniu, jak zalqcznik do niniejszej uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sir; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewédztwa §lqskieg0.

Pczewodniczqca
Komisji Edukncjpfillfury i Sportu
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Zalqczruk do uchwaly N1‘

Rady Mlasta Ghwlce
z dma 2022 r

Kqpnehsko Czechowlce
Wyznaczenie strefy wolne_| ud dymu tytoniowego

Wspélrzqdne geograflczne:

A: 50°2l'50.24"N l8°39'04.l4"E

B: 50°21'50.63"N l8°39'02.87"E

C: 50°2l'50.38"N 18°39'02.26"E

D: 50°2 l '49.45"N l3“39'02.0l "E

E: 50°21'47.61"N 18°39‘O3.19"E

F: 50"2l'46.97"N l8°39'03.64"E

G: 50°2l'47.l0"N 13°39'04.88"E

H: 50°2l'49.64"N 18°39'03.4l"E

Id D926/RC71~D3EA~45P447608-BCDQDDCDABQS Pmm: gmm;



Uzasadnienie
Zgodnic z informacja przekazanq przez Wydzial Nadzoru Prawnego $lqskiego Urzqdu Wojewédzkiego,

w uchwalc wprowadzajqccj strcfq wolnq od dymu tytoniowego, pary z papierosbw elektronicznych
i substancji uwalnianych za pflmocq nowatorskiego wyrobu tytoniowego niezlmdne jest wskazanie obszaru,
lgtéry bqdzie obejmowaé. W zwiqzku z powyzszym, w celu unikniegcia wszczgcia przez Wojewodg
Slqskiego postqpowania nadzorczcgo oraz w cfekcic mozliwoéci stwierdzenia niewaznoéci uchwaly Rady
Miasta Gliwice nr XXXVIL/770/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., koniecznejest wprowadzenie w niej zmiany,
polegajqcej na dodaniu zaiqcznika graficznego okreélajqcego granice obszaru objqtego zakazem korzystania
z réznego rodzaju wyrobéw tytoniowych.
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