Załącznik do uchwały nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. - tekst jednolity z 15.03.2014

1. Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów
zbiorową komunikacją miejską
Lp.

Uprawnieni

1)

członkowie
Młodzieżowej Rady
Miasta Tczewa

2)

dzieci w wieku do lat 4

3)

osoby o znacznym
stopniu
niepełnosprawności
oraz towarzyszący im
przewodnicy1/

4)

ociemniali / niewidomi
oraz towarzyszący im
przewodnicy 1/

5)

honorowi obywatele
miasta Tczewa

6)

honorowi dawcy krwi,
którzy oddali co
najmniej 18 litrów krwi

7)
8)
9)

osoby od dnia
ukończenia 70 lat życia
dzieci - aktualni
wychowankowie Domu
Dziecka w Tczewie
dzieci z Ognisk
Wychowawczych

Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia
legitymacja radnego Młodzieżowej Rady Miasta wydana przez Urząd Miejski w Tczewie

dokument stwierdzający wiek dziecka (np. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub książeczka
zdrowia dziecka, albo paszport dziecka)
 legitymacja
osoby
niepełnosprawnej,
stwierdzająca
„znaczny”
stopień
niepełnosprawności, wydana przez uprawniony organ lub
 wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający całkowitą niezdolność do
pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji lub*
 dla opiekuna lub przewodnika - dokument osoby niepełnosprawne okazuje się wraz z
dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
osoby uprawnionej
 dla dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia i zostały zaliczone na podstawie orzeczenia
właściwego organu do osób niepełnosprawnych oraz co do których w orzeczeniu ustalono
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji dokumentem
poświadczającym uprawnienie jest:
1/ dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - legitymacja szkolna wraz z legitymacją osoby
niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez uprawniony organ o
orzeczenie, ewentualnie wypis z treści orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
którym w pkt 7 i 8 zaznaczono „wymaga”
2/ dla dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki – dokument stwierdzający wiek dziecka wraz z
legitymacją osoby niepełnosprawnej, o której mowa w pkt. 1;
3/ dla opiekuna lub przewodnika dokumenty dziecka, jeśli przejazd jest odbywany z
dzieckiem
 legitymacja wydana przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem o
„znacznym” stopniu niepełnosprawności lub dokumenty wymienione w odnośniku
oznaczonym* pkt. 1-9, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy
 legitymacja
osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca „umiarkowany” stopień
niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny
niepełnosprawności - „04-O” wydana przez uprawniony organ wraz z wypisem z treści
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy
 legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych z symbolem przyczyny
niepełnosprawności „04-O” oraz wypisem z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną narządem wzroku,
okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym
potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
1/
 dla przewodnika/opiekuna
towarzyszącego podczas przejazdu osobie ociemniałej
/niewidomej albo psa przewodnika - jeden z dokumentów osoby ociemniałej /niewidomej
legitymacja lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski w Tczewie wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej
 legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej
 zaświadczenie o oddaniu co najmniej 18 litrów krwi
dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości i wieku osoby
uprawnionej

legitymacja szkolna z pieczęcią Domu Dziecka
Legitymacja Ogniskowca + legitymacja szkolna

10)

11)

12)

członkowie
Stowarzyszenia
Poszkodowanych przez
III Rzeszę i Związek
Sowiecki
dzielnicowi
funkcjonariusze Policji
do stopnia aspiranta
włącznie
umundurowani
pracownicy Straży
Miejskiej w Tczewie

Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę /represjonowanych
przez Zw. Sowiecki - okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

legitymacja służbowa

legitymacja służbowa wydana przez Prezydenta Miasta Tczewa

Uprawnieni z tytułu ustaw i przepisów szczegółowych
13)

14)

15)

16)

senatorowie i posłowie na
Sejm
uczniowie specjalnego
ośrodka szkolno wychowawczego i dzieci
uczęszczające do przedszkola
specjalnego oraz
towarzyszący im
opiekunowie 1/
inwalidzi wojenni
i wojskowi
przewodnicy towarzyszący
inwalidom wojennym
i wojskowym o znacznym
stopniu niepełnosprawności
(zaliczonym do I grupy
inwalidzkiej)1/

legitymacja poselska lub senatorska
legitymacja szkolna lub legitymacja przedszkolna wydana przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy i legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności lub
 legitymacja szkolna lub legitymacja przedszkolna wydana przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
 dla opiekuna towarzyszącego uczniom specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i
dzieciom uczęszczającym do przedszkola specjalnego zaświadczenie imienne wydane
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy **
książeczka/legitymacja inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy
organ lub legitymacja Związku Inwalidów RP


na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną/osobę podlegającą opiece tj.
inwalidę wojennego lub wojskowego

2. Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych (50%)
przejazdów zbiorową komunikacją miejską
Lp
1)
2)
3)

Uprawnieni

Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia

dzieci od lat 4 do rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej
uczniowie wszystkich
rodzajów szkół
inwalidzi słuchu
(głuchoniemi) – członkowie
Polskiego Związku Głuchych

dokument stwierdzający wiek dziecka (np. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub
książeczka zdrowia dziecka, albo paszport dziecka) lub legitymacja przedszkolna

4)

emeryci i renciści

5)

doktoranci

na podstawie legitymacji szkolnej
legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych
legitymacja emeryta lub rencisty wydana przez właściwy organ wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość osoby uprawnionej
legitymacja doktoranta, której wzór określa rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

Uprawnieni z tytułu ustaw i przepisów szczegółowych

5)

dzieci i młodzież w wieku do
18 lat, nie objęci obowiązkiem
szkolnym wskutek choroby
lub niepełnosprawności oraz
towarzyszący im
opiekunowie1/

6)

kombatanci

7)

studenci szkół wyższych

legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
stwierdzający zaliczenie do jednej z grupy inwalidów,
 wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową
niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
dla opiekuna1/ towarzyszącego osobie uprawnionej podczas przejazdu – jeden z
dokumentów osoby uprawnionej**
legitymacja kombatancka
legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą; międzynarodowa
legitymacja International Student Identity Card (ISIC); legitymacja E-26 wraz z
dowodem osobistym lub paszportem

1/

pod pojęciem przewodników i opiekunów należy rozumieć: „jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku
przewodnika osoby niewidomej – osobę albo psa – przewodnika, towarzyszących wyłącznie uprawnionym
o znacznym stopniu niepełnosprawności ”
* za dokumenty, które poświadczają prawo do bezpłatnych przejazdów zalicza się również:
1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie
do znacznego stopnia inwalidztwa;
2. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji
Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
3. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający całkowitą
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji;
4. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
5. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
6. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
7. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
8. legitymacja emeryta-rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi
Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
9. legitymacja emeryta-rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do
I grupy inwalidztwa.
** uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z dzieckiem z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowowychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i
młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem
UWAGA:
Uznanie uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego następuje na podstawie aktualnych i ważnych
dokumentów odpowiednich dla rodzaju i zakresu uprawnień.

