OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z USTAWOWYCH
BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW W RAMACH
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA LINIACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SŁUBICE
ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TYCH UPRAWNIEŃ
- obowiązuje od 1 maja 2020 r.
Osoby uprawnione do przejazdów
BEZPŁATNYCH

Wymagane dokumenty

Posłowie i senatorowie

Legitymacja parlamentarna (poselska
lub senatorska

Osoby uprawnione do ulgi 100%

Wymagane dokumenty

Inwalidzi wojenni i wojskowi.

Na podstawie ważnej książeczki
inwalidy wojskowego lub wojennego
Legitymacja wydana przez organ
rentowy

Kombatanci i osoby represjonowane będące
inwalidami wojennymi i wojskowymi
Przewodnicy towarzyszący :
- Kombatantom, osobą represjonowanym będących
inwalidami wojennymi i wojskowymi
- inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do I
grupy inwalidztwa.
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Przewodnika wskazuje osoba
uprawniona

Na podstawie legitymacji wydanej
przez właściwy organ rentowy

Osoby uprawnione do ulgi 50%

Wymagane dokumenty

Kombatanci i osoby, które podlegały represjom
wojennym i okresu powojennego

Na podstawie legitymacji lub
zaświadczenia wydanego przez
uprawniony organ
Na podstawie legitymacji weterana
Na podstawie ważnej legitymacji

Weterani działań poza granicami kraju
Studenci

Posłowie i senatorowie - ( art.43 ust.1Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1799).
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich przewodnik – ( art.16 ust.1 i 2, art.41 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 203).
Kombatanci i osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi i wojskowymi (art.12 ust.1 Ustawa z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 276 z późn. zm.).
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych – ( art.10 ust.1 pkt.1 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824
z późn. zm.).
Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego
(art.20 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.).
Weterani działań poza granicami kraju (art.30 ust.1 pkt 1 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.).
Studenci (art.105 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

