
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/918/17 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów  

środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), na wniosek złożony 

na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. 

poz. 1790, z 2015 r. poz. 1068, poz. 1700, z 2016 r. poz. 2523, z 2017 r. poz. 1335) – Rada Miasta Opola 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/110/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do ulgowych  

i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta 

Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r., poz. 881, poz. 1377), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 po punkcie 12 dodaje się punkt 13 o treści:  

„13) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia w rozumieniu ustawy 22 sierpnia 1997 r. o publicznej 

służbie krwi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1371)”; 

2) w § 2 ust. 2 po punkcie 12 dodaje się punkt 13 o treści:  

„13) Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” w rozumieniu ustawy 22 sierpnia 1997 r.  

o publicznej służbie krwi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1371), okazana łącznie z dowodem stwierdzającym 

tożsamość”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Marcin Ociepa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 2232
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