
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr I/30/2010 

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 

środkami transportu zbiorowego na terenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa 

 

I. Ustala się uprawnienia do ulgi 50% w opłacie za przejazd na podstawie biletu 

jednorazowego 

 

 

Lp.  

Osoby uprawnione do przejazdów 

ulgowych 

Podstawa uprawnienia / dokument 

poświadczający uprawnienie 

1. Osoby, które ukooczyły 70 lat życia 
Dokument potwierdzający wiek i 
tożsamośd pasażera 

2. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 

określającym znaczny stopieo 

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnośd 

do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I 

grupa inwalidzka) lub niezdolnośd do 

samodzielnej egzystencji  

Legitymacja osoby niepełnosprawnej  
wystawiona przez uprawniony organ  
z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności  
- lub legitymacja rencisty z wpisem o 
całkowitej  
niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz  
z dokumentem potwierdzającym 
tożsamośd pasażera  
- lub orzeczenie wydane przez ZUS  
 z określeniem całkowitej niezdolności do 
pracy i samodzielnej egzystencji lub 
niezdolności do samodzielnej egzystencji 
wraz z dokumentem  
  potwierdzającym tożsamośd pasażera 
 

3. Niewidomi wraz z przewodnikiem 
towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
wystawiona przez uprawniony organ  
z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności  
- lub legitymacja Polskiego Związku  
Niewidomych 

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi 
na podstawie zweryfikowanej  
  listy przez Zarząd Miejski PCK 

 

 

 

 

 

 



 

II. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie biletów 

samorządowych - jednorazowych 

Lp.  Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 

samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument 

poświadczający uprawnienia  

 1.  Dzieci po ukooczeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego 

Oświadczenie opiekuna  

 2.  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponad gimnazjalnych i policealnych do 24 roku 
życia 

Ważna legitymacja szkolna wydana 
według wzoru  określonego przez MENiS  
 

 3. Studenci; do ukooczenia 26 roku życia Ważna legitymacja studencka 

 4. Uczestnicy studiów doktoranckich Ważna legitymacja doktoranta wydana 
według wzoru określonego w 
Rozporządzeniu MNiSW  
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
studiów doktoranckich prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne uczelni 
(Dz.U. z 2007r. Nr 1, poz.3  
z późn. zm.) 

 5.  Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu  Legitymacja wydana przez Polski 
Związek  Głuchych  z wpisem „inwalida 
słuchu” 

 6.  Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 
określającym umiarkowany stopieo 
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnośd 
do pracy - dawna II grupa inwalidzka  
 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
wystawiona przez uprawniony organ z 
określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności  
- lub legitymacja rencisty z określeniem   
   całkowitej  niezdolności do pracy lub II   
   grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem  
   potwierdzającym tożsamośd pasażera  
- lub orzeczenie ZUS-u o całkowitej   
   niezdolności do pracy wraz z   
  dokumentem potwierdzającym  
  tożsamośd pasażera 

 7.  Emeryci   Legitymacja emeryta wraz z 
dokumentem potwierdzającym 
tożsamośd pasażera lub prawomocna 
decyzja o przyznaniu świadczeo 
emerytalnych. 

8. Osoby pobierające rentę socjalną orzeczenie ZUS-u o przyznaniu renty 
wraz z  dokumentem potwierdzającym  
 tożsamośd pasażera 

9. Osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym 
współmałżonku, które wcześniej pobierały 
emeryturę 

Orzeczenie ZUS-u o przyznaniu renty 
wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamośd pasażera 

 

 



III. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie biletów  

samorządowych –  miesięcznych trasowanych i sieciowych 

 

Lp.  Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 

samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument 

poświadczający uprawnienia  

 1.  Dzieci po ukooczeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego 

Oświadczenie opiekuna  

 2.  Studenci;  
do ukooczenia 26 roku życia 

Ważna legtymacja studencka 

 4. Uczestnicy studiów doktoranckich Ważna legitymacja doktoranta wydana 
według wzoru określonego w 
Rozporządzeniu MNiSW  
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
studiów doktoranckich prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne uczelni 
(Dz.U.z 2007r. Nr 1, poz.3  
z późn. zm.) 

 5.  Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu  Legitymacja wydana przez Polski 
Związek  Głuchych z wpisem „inwalida 
słuchu” 

 

 



IV. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie samorządowych 

biletów ulgowych socjalnych –okresowych rocznych. 

Lp.  Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 

samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument 

poświadczający uprawnienia  

1. Osoby, które ukooczyły 70 lat życia 
Dokument potwierdzający wiek i 
tożsamośd pasażera 

2. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 

określającym znaczny stopieo 

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnośd 

do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I 

grupa inwalidzka) lub niezdolnośd do 

samodzielnej egzystencji  

Legitymacja osoby niepełnosprawnej  
wystawiona przez uprawniony organ  
z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności  
- lub legitymacja rencisty z wpisem o 
całkowitej  
niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz  
z dokumentem potwierdzającym 
tożsamośd pasażera  
- lub orzeczenie wydane przez ZUS  
 z określeniem całkowitej niezdolności 
do pracy i samodzielnej egzystencji lub 
niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wraz z dokumentem  
  potwierdzającym tożsamośd pasażera 
 

3. Niewidomi wraz z przewodnikiem 
towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
wystawiona przez uprawniony organ  
z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności  
- lub legitymacja Polskiego Związku  
Niewidomych 

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi 
na podstawie listy zweryfikowanej  
 przez Zarząd Okręgowy PCK 

5.  Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych lub przedszkolach oraz 
uczniowie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych uczęszczający do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponad 
gimnazjalnych i policealnych wraz  
z opiekunem, który podróżuje:  
- z uprawnionym, po uprawnionego lub po  
  odwiezieniu uprawnionego  
- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania  
  do placówki oświatowej i z powrotem  

  Dla uprawnionego ważna legitymacja 
wydana według wzoru określonego 
przez MENiS a dla opiekuna 
zaświadczenie  wydane przez  placówkę 
oświatową określające  trasę przejazdu  

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin 

 

 

Wiesław Dronka 


