UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W IŁAWIE
Podstawa: Uchwała Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/194/12 z dn. 25 stycznia 2012r.

Uprawnieni

Dokumenty poświadczające uprawnienie do przejazdów
ulgowych
P R Z E J A Z D Y B E Z P Ł A T N E ULGA (100%)
Na podstawie przepisów szczególnych
1 Posłowie i Senatorowie RP
Legitymacja poselska lub senatorska
2 Inwalidzi wojenni i wojskowi
Książeczka inwalidy wojskowego lub wojennego
3 Opiekunowie towarzyszący inwalidom
Wskazanie przez osobę uprawnioną
wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy
inwalidztwa albo o całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

Na podstawie przepisów gminnych
1 Niewidomi i ociemniali oraz przewodnik lub opiekun
towarzyszący im w podróży

2
3
4

5
6

7

8
9

Dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność
do samodzielnej egzystencji albo znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku
wydanego przez uprawniony organ (oznaczonej symbolem przyczyny
niepełnosprawności 04-0)
Niepełnosprawni intelektualnie wraz z opiekunem
Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym
Dzieci przed ukończeniem 4 lat
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub
Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji
niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia i
wydanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniach
towarzyszący w podróży opiekun- z miejsca zamieszkania Niepełnosprawności wraz z legitymacją: szkolną wg wzoru MEN i S
II/182/2 lub MEN-I/51/2, przedszkolną wg wzoru MEN i S III/181/2
lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki
opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnolub MEN-I/52/2
Opiekun –dokumenty jak wyżej wraz z zaświadczeniem wg wzoru
wychowawczego, terapii lub opieki zdrowotnej
MI-I/2002
i z powrotem, a opiekunom także podczas podróży po
uprawnionego lub po jego odwiezieniu
Honorowi Dawcy krwi I i II stopnia
Legitymacja Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I i II stopnia
Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu
Dokumenty stwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu
korzystający z wózków inwalidzkich
narządów ruchu wydane przez uprawniony organ (oznaczonej
symbolem przyczyny niepełnosprawności 05R)
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
Dokumenty stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności lub
oraz przewodnik lub opiekun
niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony
organ
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej
Orzeczenie właściwego organu, na podstawie prawa polskiego
egzystencji oraz przewodnik lub opiekun
Osoby, które ukończyły 75 lat
Dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby uprawnionej

PRZEJAZDY ULGOWE

ULGA (50%)

Na podstawie przepisów szczególnych
1
2

Studenci
Kombatanci wojenni oraz osoby posiadające
równorzędne uprawnienia kombatanckie

Legitymacja studencka
Legitymacja lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw
Represjonowanych

Na podstawie przepisów gminnych
1 Dzieci od lat 4 do lat 7
2 Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i policealnych
3 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym od 7 do 18 lat nie
objęta obowiązkiem szkolnym z powodu choroby
i niepełnosprawności
4 Emeryci
5 Osoby, u których ustalono całkowitą lub częściową
niezdolność do pracy
6 Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu ze
stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i lekkim

Dokument stwierdzający wiek dziecka
Legitymacja szkolna
Orzeczenie lub legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność dzieci i
młodzieży do lat 16, legitymacja lub orzeczenie stwierdzające znaczny
stopień niepełnosprawności powyżej 16 lat wystawione przez
uprawniony organ
Legitymacja emeryta wydana przez uprawniony organ
Legitymacja rencisty wydana przez właściwy organ
Dokumenty stwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu
narządów ruchu wydane przez uprawniony organ (oznaczonej
symbolem przyczyny niepełnosprawności 05R)

Dokument uprawniający do ulgi należy okazywać z dokumentem tożsamości ze zdjęciem

