
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW     

I ULG SAMORZĄDOWYCH PRZY ŚWIADCZENIU GMINNYCH PRZEWOZÓW 

PASAŻERSKICH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I WYMAGANE DOKUMENTY  

- obowiązuje od dnia 14.01.2020 roku 

Do ulgi 100%  są uprawnione osoby: 

1. posłowie i senatorowie – w oparciu o art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29) – na podstawie legitymacji posła lub senatora. 

2. inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – w oparciu 

o art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. 

U. 2010.101.648), na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego. 

3. cywilne niewidome ofiary działań wojennych na podstawie legitymacji wydanej przez organ rentowy. 
4. dzieci pięcioletnie niepełnosprawne, oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym do przedszkola lub ośrodka 

wychowawczego oraz ich opiekunowie - na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 
5. uczniowie niepełnosprawni do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunem - na podstawie art. 17 ust. 

3a pkt.1 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz 256 z późn. zm.) 
6. uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R 

(niepełnosprawność ruchowa)  lub 01-U (upośledzenie umysłowe) do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjalnej, a 

także do szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia wraz z opiekunem. 
7. dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z upośledzeniem umysłowym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi  w czasie przejazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia wraz z opiekunem - na podstawie art. 17 ust. 3a pkt 2 

ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 256 z późn. zm.). 
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów przy świadczeniu gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych 

miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są pasażerowie, będący mieszkańcami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, należący 

do niżej wymienionych grup: 
1. pasażerowie, którzy ukończyli 75 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub jego kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez przewoźnika wykonującego gminne przewozy pasażerskie lub przez Wydział Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz ich 

opiekunowie towarzyszący im w czasie przejazdu - na podstawie orzeczenia organu uprawnionego lub legitymacji 

wydanej przez uprawniony organ, 

3. niewidomi i ociemniali na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych wraz z dowodem osobistym 

oraz legitymujący się wpisem symbolu 04-O oraz towarzyszący im w czasie przejazdu przewodnicy, którzy ukończyli 13 

lat, albo pies przewodnik, 

4. dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka, osoby będącej opiekunem w czasie przejazdu, pod 

 warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. 

5. dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

zawierającym wskazanie co do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazanie, co do stałego współdziałania na co dzień opiekuna w 

procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

6. jeden pełnoletni opiekun towarzyszący podczas przejazdu dziecku niepełnosprawnemu, o którym mowa w ust 5 - na 

podstawie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności zawierającego wskazanie wymienione w ust 5, 

7. dzieci przewożone w wózkach, 

8. honorowi krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi, na podstawie legitymacji honorowego dawcy, 

potwierdzająca ilość oddanej krwi, wraz z dowodem osobistym. 
Do ulgi ustawowej 50% - na przejazdy jednorazowe oraz na podstawie biletów imiennych okresowych są 

uprawnione osoby: 

1. studenci szkół wyższych i uczelni zawodowych, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, 

2. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych 

3. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych 

4. kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, na podstawie legitymacji lub 

zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ, 

5. weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych  

w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa 

Do korzystania z przejazdów ulgowych samorządowych przy świadczeniu gminnych przewozów 

pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są wszyscy 

pasażerowie.    
Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 9 maja 1991r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015r.  poz. 1605), Ustawy z dnia 29 maja 

1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015r.  poz. 840), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572), Ustawy z dnia 24 stycznia 

1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz.1206); ustawy z dnia 16 

listopada 2006r.o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006r. Nr 249, 

poz. 1824), Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203), Uchwały Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego Nr LVII/98/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. (Dz. U. W .Ś. z 2014r., poz. 2042), ) z póź. zm., Uchwały Nr 1/2020 z dnia 

14.01.2020r. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


