UCHWAŁA NR XXIX/329/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach
komunikacji miejskiej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162
poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z 1997 r. Nr 88, poz. 554; Nr 121, poz. 770; z
1999 r. Nr 96, poz. 1107; z 2003 r. Nr 229, poz. 2274), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na obszarze
przystanków autobusowych komunikacji
miejskiej
położonych
w granicach
administracyjnych Miasta Białegostoku, które stanowią strefę wolną od dymu tytoniowego.
2. Przez obszar przystanku autobusowego komunikacji miejskiej, na którym
obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych należy rozumieć obszar 5 metrów wokół
przystanków w każdą ze stron.
§ 2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzający przystankami, o
których mowa w § 1 umieszczą informację o zakazie palenia tytoniu w ich obrębie.
§ 3. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 , podlega karze grzywny w
wysokości do 100 zł, nakładanej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Masalski
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