UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH
(§4 Uchwały Nr XVI/165/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016 r. )

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby posiadające
odpowiednie dokumenty:
1. osoby, których uprawnienia takie wynikają z odrębnych ustaw:
a) posłowie i senatorowie – legitymacja poselska i senatorska
b) inwalidzi wojenni i wojskowi - książeczka inwalidy wojennego (wojskowego)
c) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowych całkowicie niezdolnym
do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
d) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych i ich opiekunowie, od
miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – legitymacja wydana przez szkołę lub
placówkę opiekuńczą.
2. dzieci do lat 4 – na podstawie oświadczenia opiekuna o wieku dziecka,
3. dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna - do ukończenia 16 roku życia, a w
przypadku młodzieży uczącej się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do czasu
ukończenia 24 lat, z tym, że dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku powyżej 16 lat,
jeżeli niepełnosprawność jest w stopniu umiarkowanym lub znacznym - na podstawie
legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
4. opiekunowie osób, o których mowa w pkt 3 w czasie przejazdu z podopiecznymi. Przez
opiekunów lub przewodników należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku
przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika
5. Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie
legitymacji członkowskiej
6. Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
(po oddaniu 18 litrów krwi – mężczyźni, 15 litrów krwi – kobiety) – na podstawie
następujących dokumentów: ważnej legitymacji wydanej przez Zarząd Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku wraz z dowodem osobistym
7. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolni do pracy oraz
samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) - na podstawie ważnej legitymacji
wydanej przez uprawnioną instytucję
8. osoby niewidome o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolnie do
pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem - na
podstawie ważnej legitymacji wydanej przez uprawnioną instytucję. Przez przewodnika
osoby niewidomej należy rozumieć osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa –
przewodnika.
9. Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 50%
(§5 Uchwały Nr XVI/165/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016 r. )

Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% uprawnione są następujące osoby posiadające
odpowiednie dokumenty:
1. osoby uprawnione do korzystania z takiej ulgi na podstawie odrębnych ustaw:
a) kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371. z późn. zm.) - dokument
potwierdzający nabycie uprawnień wynikających z w/w ustawy,
b) studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych na podstawie art. 188 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.

c)

2.
3.
4.

5.

6.

572 z późn. zm.) – ważna legitymacja studencka lub inny odpowiedni dokument wydany
przez właściwy organ,
słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich i
nauczycielskich kolegiów języków obcych na podstawie art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) –
legitymacja słuchacza kolegium.
dzieci od lat 4 do momentu rozpoczęcia nauki w szkole - na podstawie oświadczenia
opiekuna o wieku dziecka,
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – na podstawie
ważnej legitymacji szkolnej,
emeryci, którzy ukończyli co najmniej: mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat – na podstawie
następujących dokumentów: ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do
przyznawania emerytur wraz z dowodem osobistym
renciści - osoby całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy, posiadające umiarkowany
lub lekki stopień niepełnosprawności – na podstawie następujących dokumentów: ważnej
legitymacji rencisty wraz z dowodem osobistym
opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolnych do
pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) podczas przejazdu z
podopiecznym.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 75%
(§6 Uchwały Nr XVI/165/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016 r. )

1. Do korzystania z jednorazowych przejazdów z ulgą 75% uprawnieni są opiekunowie osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolnych do pracy oraz
samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) podczas przejazdu z podopiecznym.
2. Ulga obowiązuje wyłącznie przy zakupie biletu jednorazowego przejazdu.
§ 8 Uchwały XVI/165/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016 r.
Uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych nie stanowią podstawy do ulgowego
lub bezpłatnego przewozu rzeczy lub zwierząt.

