
UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ Z OPŁAT I ULG W OPŁATACH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE 

KOMUNIKACJĄ GMINNĄ OBOWIĄZUJACE OD 1 STYCZNIA 2014 R.

Książka inwalidy wojennego lub wojskowego

Książka inwalidy wojennego lub wojskowego 

zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i 

samodzielnej egzystencji albo o zaliczaniu do 

odpowiedniej grupy inwalidów oraz wskazanie 

inwalidy

Karta mobilizacyjna lub karta powołania

Art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996r.o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 

2003 nr 221, poz.2199 z późn.zm.)

Art.16 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (Dz.U. 2002 nr 9, poz. 87, z 

późn.zm.)

Art. 16 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (Dz.U.2010 nr 101, poz. 113, z 

późn.zm.)

Art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. 2012 poz.461)

Uprawnienia przysługujące z mocy ustaw
PODSTAWA PRAWNA DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Posłowie i senatorowie

UPRAWNIENI

Legitymacja poselska lub senatorska

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym lub 

wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie 

niezdolnym do pracy  i samodzielnej egzystencji

Osoby powołane do czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Dzieci do lat 4

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 

2012r. Poz. 1138 z późn. zm.)

Dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka



ULGA

50%

50%

50%

37%

PODSTAWA PRAWNA DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

Legitymacja studencka

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i 

nauczycielskich kolegiów języków obcych

Art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz.U.2004 nr 256, poz. 2572, z 

późn.zm.)

Legitymacja słuchacza

Dowód osobisty

Słuchacze kolegiów pracowników służb 

społecznych

Art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572, z 

późn.zm.)

Legitymacja słuchacza

Uprawnienia przysługujące z mocy ustaw
UPRAWNIENI

Weterani poszkodowani pobierający rentę 

inwalidzką z tytułu urazów lub chorób 

powstałych w związku z udziałem w 

działaniach poza granicami państwa

Art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o 

weteranach działań poza granicami państwa 

(Dz.U.2011 nr 205, poz. 1203)

Legitymacja emeryta - rencisty wraz z legitymacją 

weterana poszkodowanego

Studenci
Art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz.572)

UPRAWNIENI DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

Kombatanci zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa lub członkowie 

Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzeni przed 8 maja 

1945r. zamieszkali na stałe ne terenie gminy Kłodawa

Osoby, które ukończyły 70 rok życia zamieszkałe na stałe na terenie gminy Kłodawa

Legitymacja kombatanta lub dokument potwierdzający przynależność do 

stowarzyszenia

ULGI W OPŁATACH

Ulgi handlowe



Ulgi handlowe

Legitymacja szkolna lub studencka45%
Dzieci i młodzież szkolna (dzieci od 4 lat, młodzież szkolna do 24 roku 

życia lub studenci do 26 roku życia)

UPRAWNIENI ULGA DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

Emeryci i renciści 45% Legitymacja emeryta lub rencisty


