
UCHWAŁA NR XXV/736/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
oragnizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych 

Na podstawie art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, 1378, 2400, z 2019 r. poz. 2020) oraz 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 712, 492, 2020, z 2021 r. poz. 8), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 w sprawie wykazu osób uprawnionych do ulgowych przejazdów pojazdami 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego do Uchwały nr XIII/454/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę 
Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
oraz zasad taryfowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 
poz. 519 z póź. zm.) w ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. i) która otrzymuje brzmienie: 

„i) weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, na podstawie legitymacji 
weterana poszkodowanego wg wzoru określonego przez właściwego Ministra Obrony 
Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 
w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW albo Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu 
do funkcjonariuszy AW.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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