
UCHWAŁA NR XLI/775/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez 
honorowych dawców krwi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 121 poz. 779, Nr 106 poz. 679,  z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874) 
oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. 
Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 
2135); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Honorowym dawcom krwi przyznaje się uprawnienie do bezpłatnego korzystania
z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie na zasadach określonych
w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wzór legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów zawiera załącznik nr 2
do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje Prezydenta Miasta do wprowadzenia w terminie 14 dni od daty wejścia 
w życie niniejszej uchwały zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta 
polegających na wskazaniu komórki organizacyjnej Urzędu właściwej do przyjmowania 
wniosków o wydanie legitymacji, o których mowa w § 2 uchwały oraz prowadzenia rejestru 
wydanych legitymacji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/805/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. 
w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez Zasłużonych 
Honorowych Dawców Krwi, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z tym,  że do czasu wydania nowych 
legitymacji, o których mowa w § 2 uchwały, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2005 r. 
zachowują  ważność legitymacje wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4. 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/775/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2005 r.

Regulamin
uprawnień do bezpłatnego korzystania z przejazdów

środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie
przez honorowych dawców krwi

1. Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest honorowy dawca krwi, który: 
1) oddał honorowo minimum 15 litrów krwi i osocza, 
2) oddawał krew przez co najmniej 10 lat.

2. Poświadczenie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej 
stanowi legitymacja wydana przez Urząd Miejski w Szczecinie, podpisana przez 
osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta. Bezpłatny przejazd środkami 
komunikacji miejskiej przez osoby uprawnione nastąpić może wyłącznie na podstawie 
ważnej legitymacji.

3. Dla swej ważności legitymacja winna spełniać następujące warunki: 
1) legitymacja jest ważna dziesięć lat od dnia wydania,
2) legitymacja jest ważna wraz z dowodem osobistym, 
3) legitymacja uprawnia do bezpłatnego przejazdu wyłącznie na terenie Miasta 

Szczecin, 
4) legitymacje są numerowane, 
5) odstępowanie legitymacji innej osobie jest niedozwolone. 

4. Z wnioskiem o wydanie legitymacji zainteresowani występują do komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie wskazanej przez Prezydenta Miasta..

5. Wniosek powinien zawierać następujące dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) imię ojca, 
3) datę urodzenia, 
4) adres zamieszkania, 
5) ilość oddanej krwi i osocza, 
6) okres, przez który wnioskodawca oddawał krew,
7) zaświadczenie wydane przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Szczecinie (bądź jego następcę prawnego)  potwier-
dzające czas honorowego oddawania krwi oraz ilość oddanej krwi i osocza.

6.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 5, należy załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne.
7. Dokonywanie jakichkolwiek wpisów, poprawek przez osoby nieupoważnione jest 

niedozwolone pod rygorem utraty uprawnień do bezpłatnych przejazdów. 
8. Właściciel legitymacji jest zobowiązany okazywać ją wraz z dowodem osobistym 

organom kontrolnym. 
9. Rejestr honorowych dawców krwi, którym wydano legitymacje uprawniające do 

bezpłatnych przejazdów, prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta 
w Szczecinie.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/775/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2005 r.

1. Wzór legitymacji uprawniającej honorowych dawców krwi  do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej na terenie Szczecina.
1) wymiary : 54 x 85 mm,
2) kolor papieru - jasny niebieski,
3) napisy w kolorze indygo,
4) w prawym górnym rogu awersu herb Miasta Szczecin w kolorach niebieskim, czerwonym 

i żółtym,
5) pod herbem hologram koloru srebrnego o średnicy 15 mm,
6) na rewersie Pieczęć Miasta Szczecina (herb Miasta w polu środkowym oraz napis na 

otoku "Miasto Szczecin") w kolorze białym,
7) po wypisaniu legitymacji podlega zafoliowaniu w folię bezbarwną, przezroczystą.

2. Graficzny wzór awersu:
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333 xxx 222,,,555

NR ........ / 2005

.......................................
Nazwisko

.......................................
Imię

.......................................
Podpis posiadacza

.......................................
Data wydania

.......................................
Dyrektor WZiPS

miejsce na 
hologram

3. Graficzny wzór rewersu:

Legitymacja uprawnia 
do bezpłatnych przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej 
na terenie Miasta Szczecina

Uchwała Rady Miasta
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