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UCHWAŁA NR XLV/489/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard oraz
określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1983), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371, z 2018 r. poz.650 i 907) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/401/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności
publicznej, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard oraz określenia osób uprawnionych do korzystania
z przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 532), wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej uprawniona
jest osoba, która oddała honorowo, w dowolnym okresie, co najmniej:
1) kobieta 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników;
2) mężczyzna 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.”;
2) w § 12 skreśla się ust. 3;
3) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ilość oddanej krwi lub ilość jej składników.”,
- skreśla się pkt 6,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku należy załączyć:
1) dwa zdjęcia legitymacyjne;
2) zaświadczenie potwierdzające ilość oddanej krwi lub ilość jej składników, wydane przez jednostkę
organizacyjną publicznej służby krwi, wymienioną w art. 4 ust 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1371 i 1375) lub okazać legitymację „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi I stopnia” albo „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
Operator publicznego transportu zbiorowego sporządza kserokopię legitymacji i dołącza do wniosku.”,
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c) dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 należy przedłożyć wraz z dokumentem stwierdzającym
tożsamość.”.
4) skreśla się § 14;
5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Przepióra
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Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XLV/489/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.
Wniosek o wydanie legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami
publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasta Stargard dla honorowych dawców
krwi
1. Dane personalne:
1) imię i nazwisko: ……………………………………..…………..
2) imię ojca: ……………………….…….………………………….
3) data i miejsce urodzenia: ……..…………………………………
4) adres zamieszkania: ……………….…………………………….
2. Ilość oddanej krwi1: ………………….…………………………….
3. Do wniosku dołączam:
1) dwa zdjęcia legitymacyjne;
2) zaświadczenie potwierdzające ilość oddanej krwi2 wydane przez …………………
.................……………………………………………… w …………...………………;
1) kserokopię legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”3;
2) kserokopię legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”4.
4. W przypadku okazania legitymacji Zasłużonego HDK (ust. 3 pkt 3 i 4) kserokopię
legitymacji sporządza Operator publicznego transportu zbiorowego w Stargardzie.
5. Do wniosku należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o przysługujących mi prawach
w związku z przetwarzaniem przez ……………………………………. (nazwa Operatora
publicznego transportu zbiorowego) moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data i podpis:
………………….……..
1

w przypadku oddawania składników krwi, ich ilość musi być przeliczona na ml krwi pełnej
właściwe zakreślić

2, 3, 4

Wypełnia Operator:
Wydano legitymację numer ……………….. dnia ………………….
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Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XLV/489/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.

Wzór legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego
transportu zbiorowego Gminy Miasta Stargard dla honorowych dawców krwi

Nazwa i logo operatora publicznego transportu
zbiorowego Gminy Miasta Stargard
Nr leg. ………………..
…………………………
Nazwisko
Zdjęcie 30 x 35

…………………………
Imię
………………………….
Podpis posiadacza
…………………………
Podpis i pieczęć operatora

Legitymacja uprawnia do bezpłatnych przejazdów
autobusami operatora publicznego transportu
zbiorowego Gminy Miasta Stargard
Data wydania ………………….………………..
Data ważności ………………….……………….

