ULGI NADANE PRZEZ ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ ULGI USTAWOWE
L.p.

dokument poświadczający uprawnienie do
odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość

Rodzaj ulgi

ULGA 100%
1

Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7
rok życia

2

Osoby, które ukończyły 65 lat

3
4

Posiadacze Karty Seniora
Dzieci lub młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna z
orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby opiekujące się nimi w
czasie przejazdu

5

Uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni pedagogicznopsychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w
szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie oraz osoby
opiekujące się nimi w czasie przejazdu
Zorganizowane grupy uczniów i wychowanków świeckich szkół i
placówek oświatowych korzystających z przejazdu środkami
komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/opiekunów w celu
udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskowiejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjnowychowawczych.
Osoby bezrobotne od poniedziałku do piątku kierowane do
pracodawców zgodnie z napływem ofert; osoby bezrobotne kierowane
na szkolenia
Osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności bądź zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej lub
orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji wraz z opiekunem lub przewodnikiem.
Osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub ich przewodnicy oraz osoby ociemniałe Żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej

6

7
8

9

10
11
12

Umundurowani policjanci na służbie, żołnierze Żandarmerii
Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świeciu
Weterani i weterani poszkodowani

13

Osoby posiadające tytuł „Honorowego Obywatela Świecia”.

14

Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi I i II stopnia.
Dawcy krwi I stopnia:
1) kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
Dawcy krwi II stopnia:
1) kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców
(opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku
dziecka, np. akt urodzenia, dowód tymczasowy .
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający wiek.
Karta Seniora
Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych lub
orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja osoby
niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o
niepełnosprawności.
Legitymacja szkolna wraz z orzeczeniem publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Karty wycieczki zawierającej cel i trasę przejazdu oraz
listę uczestników wraz z nauczycielami/opiekunami,
podpisana przez dyrektora szkoły/placówki.

Karta przejazdowa wydana przez Powiatowy Urząd
Pracy w Świeciu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z wpisem o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z wpisem o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym
bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z
kodem 04-O wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość lub legitymacja Związku Ociemniałych
Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ważna legitymacja służbowa.
Ważna legitymacja służbowa.
Legitymacja weterana lub legitymacja weterana
poszkodowanego wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
Kserokopia dyplomu „Honorowego Obywatela
Świecia” wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I
lub II stopnia.

15

2) mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.
Dawcy Przeszczepu

16

Członkowie rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny

17

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z
powodów politycznych

18

Osoby niesłyszące lub nieme legitymujące się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II
grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do
pracy

19

W dniu wyznaczonym jako Dzień bez samochodu organizowanym w
ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Legitymacja Dawcy Przeszczepu lub legitymacja
Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość np. dowód osobisty,
paszport lub legitymacja szkolna/studencka etc. w
przypadku osób uczących się.
Karty Dużej Rodziny – karta elektroniczna
(realizowana przy użyciu oprogramowania
dedykowanego dla urządzeń mobilnych).
Legitymacja osoby represjonowanej z powodów
politycznych lub legitymacja działacza opozycji
antykomunistycznej wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
Legitymacja Polskiego Związku Głuchych, legitymacja
osoby niepełnosprawnej wraz z wpisem o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym bądź
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem
03-L wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Brak wymagań.

ULGA 50%
1

Dzieci i młodzież ucząca się (do 24 roku życia)

Ważna legitymacja szkolna.

2
3

Uczestnik studiów doktoranckich
Emeryci i renciści

4
5

Posiadacz Karty Polaka
Osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych.

6

Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wraz z opiekunem lub przewodnikiem.

7

Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi III stopnia.
Dawcy krwi III stopnia:
1) kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Legitymacja doktoranta.
Legitymacja emeryta/rencisty wydana przez
odpowiedni organ.
Karta Polaka
Decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego,
zaświadczenie z ZUS.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z wpisem o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
III stopnia.

Ulga ustawowa w komunikacji miejskiej 50%:

Ulga ustawowa w komunikacji miejskiej 100%:

– studenci uczący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia
albo jednolitych studiach magisterskich uczelni wyższych
publicznych i niepublicznych bez względu na – legitymacja
studencka;
– słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych –
legitymacja.
– kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i
okresu - legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji.

– posłowie i senatorowie – legitymacja poselska lub legitymacja
senatorska.
– inwalidzi wojenni i wojskowi, uprawnienie przysługuje także
przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie zaliczonemu do I
grupy - książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca
wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych i przewodnik
towarzyszący tym osobom - legitymacja cywilnej niewidomej
ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

