
UCHWAŁA NR IX/264/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1983, z 2018 r. poz. 2244), art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/775/05 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, zm. 2014 r. poz. 376) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchyla się § 2. uchwały.
2) Załącznik nr 1, stanowiący Regulamin uprawnień do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami 

komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi, otrzymuje brzmienie jak Załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Uchyla się Załącznik nr 2, stanowiący wzór legitymacji uprawniającej honorowych dawców krwi do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Szczecina.
§ 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.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 4315



 

 

 

 

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 ważna imienna Szczecińska Karta Aglomeracyjna (zwana dalej: SKA)  

z nadanym uprawnieniem do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami 

komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi, wydana przez 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Bezpłatny przejazd środkami 

komunikacji miejskiej przez uprawnione osoby może nastąpić wyłącznie na podstawie 

imiennej SKA. 

3. Z wnioskiem o wydanie imiennej SKA z nadanym uprawnieniem do bezpłatnego 

korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie przez 

honorowych dawców krwi, zainteresowani występują do Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie. Wzór wniosku określają odrębne przepisy. 

4. Do wniosku, o którym mowa w pkt 3 należy dołączyć: 

1) zaświadczenie wydane przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa (bądź jego następcę prawnego) lub dyrektora Wojskowego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (bądź jego następcę prawnego), potwierdzające czas oraz 

ilość honorowego oddawania krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników, 

2) jedno zdjęcie legitymacyjne. 

5. Rejestr honorowych dawców krwi, którym wydano imienną SKA z nadanym 

uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów, prowadzi Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie. 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr IX/264/19
Rady Miasta Szczecin
z dnia 5 lipca 2019 r.
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