
UCHWALA XL/894/10 
RADY MIASTA GDYNI 

z  17 lutego 2010 roku 
 

w sprawie ustalenia na terenie Miasta Gdyni stref wolnych od dymu 
tytoniowego. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teksty 
jednolity, Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 
116. poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 
2009 roku Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 roku Nr 10, poz. 55; z 1997 roku Nr 88, poz. 
554, Nr 121, poz. 770; z 1999 roku Nr 96, poz. 1107; z 2003 roku, Nr 229, poz. 2274), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje. 
 

§ 1 
1. Następujące miejsca na terenie Miasta Gdyni, przeznaczone do uŜytku publicznego, ustanawia 
się jako strefy wolne od dymu tytoniowego: 

1) miejskie place zabaw dla dzieci, 
2) przystanki autobusowe i trolejbusowe komunikacji miejskiej, 
3) strzeŜone plaŜe nadmorskie oraz inne zorganizowane kąpieliska strzeŜone. 

2. W miejscach ustanowionych jako strefy wolne od dymu tytoniowego obowiązuje całkowity 
zakaz palenie tytoniu. 
3. Przez przystanek autobusowy lub trolejbusowy komunikacji miejskiej rozumie się wydzieloną 
wysepkę autobusową lub trolejbusową, a w przypadku braku takiego wydzielenia – obszar o 
długości 15 metrów od słupka przystankowego w obu kierunkach , oraz o szerokości 10 metrów 
licząc od strefy przykrawęŜnikowej, nie dalej jednak niŜ do granicy pasa drogowego. W przypadku 
przystanków oznakowanych wieloma znakami przystankowymi - obszar o długości 15 metrów 
przed pierwszym znakiem przystankowym i 15 metrów za ostatnim znakiem przystankowym, 
włącznie z przestrzenią pomiędzy skrajnymi znakami oraz o szerokości 10 metrów licząc od strefy 
przykrawęŜnikowej, nie dalej jednak niŜ do granicy pasa drogowego, a takŜe wiatę przystankową. 
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy posadowionych na plaŜach i kąpieliskach obiektów 
gastronomicznych, posiadających wyznaczone pomieszczenia, w których palenie tytoniu jest 
dozwolone, oraz miejsc wyznaczonych do palenia tytoniu przy wejściach na plaŜe strzeŜone. 
 

§2 
Miejsca ustanowione jako strefy wolne od dymu tytoniowego podlegają oznakowaniu tablicami 
informującymi o zakazie palenia tytoniu. 
 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§4 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od ogłoszenia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 


