
UCHWAŁA NR XXXVI/1082/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego 
korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi 

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, zm. poz. 1529 z 2013 r. poz.1014), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2005 r. Nr 55 poz.1269, zm. 
z 2012 r. poz. 1223) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1082/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

Regulamin uprawnień do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi. 

1. Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie 
jest honorowy dawca krwi, który przez okres co najmniej 10 lat oddał honorowo minimum 15 litrów 
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

2. Poświadczenie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej stanowi 
legitymacja wydana przez Urząd Miasta w Szczecinie. 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 przez dziesięć lat od dnia wydania, 

2) legitymacja uprawnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta 
Szczecin, 

3) legitymacja jest numerowana, 

4) odstąpienie legitymacji innej osobie jest niedozwolone. 

4. Z wnioskiem o wydanie legitymacji do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami   
komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi 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) pesel, 

4) adres zamieszkania, 

5) łączna ilość oddanej krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, 

6) zaświadczenie wydane przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
(bądź jego następcę prawnego) potwierdzające czas oraz ilość honorowego oddawania krwi lub 
odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

6. Do wniosku o którym mowa w pkt. 5, należy załączyć 1 zdjęcie legitymacyjne. 

7. Rejestr honorowych dawców krwi, którym wydano legitymacje uprawniające do bezpłatnych 
przejazdów, prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta w Szczecinie. 

8. Legitymacje wydane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XLI/775/05 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. są ważne, zgodnie z wpisem daty ważności wskazanej na rewersie 
wydanej legitymacji uprawniającej do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej przez honorowych dawców krwi, na terenie miasta Szczecin. 

9. Wymianie na nowe podlegają legitymacje, które utraciły swą ważność, na podstawie pkt. 5 i 
6 Regulaminu uprawnień do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
w Szczecinie przez honorowych dawców krwi. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1082/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

1. Wzór legitymacji uprawniającej honorowych dawców krwi do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej na terenie Szczecina. 

2. Graficzny wzór awersu: 

3. Graficzny wzór rewersu: 
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