
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, 
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 223, 
poz. 2274); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w następujących miejscach przeznaczonych 
do uŜytku publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin: 

1) na przystankach komunikacji publicznej, z wyłączeniem przystanków PKP, w odległości 
15 metrów od słupka wyznaczającego przystanek, nie dalej jednak niŜ do granicy pasa 
drogowego, 

2) na placach zabaw dla dzieci: 
a) ogrodzonych – na obszarze ogrodzonym, 
b) bez ogrodzenia – w odległości do 10 metrów od najbliŜszego urządzenia słuŜącego 

do zabawy, 
3) na boiskach szkolnych, 
4) na stadionach podczas imprez i zawodów, poza miejscami wyznaczonymi 

przez uŜytkownika obiektu lub organizatora, 
5) na widowni Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec podczas imprez lub występów. 

 
§ 2. Właściwa miejska jednostka organizacyjna dokona oznakowania miejsc objętych zakazem 

oraz umieści informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w tych miejscach. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 
Dym papierosowy zawiera ponad 4 000 substancji chemicznych, w tym aŜ 40 związków 

rakotwórczych. Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie jest tak samo niebezpieczne 

jak aktywne palenie. Bierna ekspozycja na dym tytoniowy moŜe przyczynić się do śmierci 

i chorób. Ocenia się, Ŝe z powodu biernego palenia rocznie umiera w Polsce 1000 osób. 

Zakaz palenia w miejscach wyszczególnionych w projekcie uchwały ma na celu ograniczenie 

działanie biernego palenia i zmniejszenie jego następstw zdrowotnych wśród osób niepalących. 

Regulacje zawarte w tym projekcie mają takŜe aspekt wychowawczy. Palące osoby, zwłaszcza 

rodzice przebywający z dziećmi na placach zabaw lub przystankach komunikacji miejskiej stają 

się dla najmłodszych modelem zachowań. 

Wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w w/w miejscach przyczyni się takŜe do ograniczenia 

zaśmiecania Miasta. 

 
 


