
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2021 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

 

z dnia 29 września 2021 r. 

 

 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej  

na terenie miasta Białogard oraz rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia  

do korzystania z tych przejazdów  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) , art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) , art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 15 ust. 1 pkt 

10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1371 ) i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz  

z 2021 r. poz. 794) Rada Miejska Białogardu stanowi, co następuje: 

 

 § 1. 1. Do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta 

Białogard, oprócz osób, którym to uprawnienie przysługuje na podstawie odrębnych przepisów, są 

uprawnieni: 

1)    dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym; 

2)  uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  

w Białogardzie; 
3)    osoby, które ukończyły 65 lat; 

4) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie równoważne  

        o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także     

        towarzyszący im opiekunowie; 

5)  uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych  

        i integracyjnych; 

6)    rodzice  lub opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub  

        oddziałach specjalnych i integracyjnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły lub  

        z powrotem; 

7)    osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im  
        opiekunowie lub przewodnicy;   

8)    dzieci niepełnosprawne do 16. roku życia oraz towarzyszący im opiekunowie; 

9)   młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 25. roku życia oraz  

        opiekunowie towarzyszący młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z powodu  

        stanu narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O); 

10)   osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków  

         zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,  

         i osoby, które nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji  

         politycznych; 

11)   osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę 
          i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;  

12) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

          w Białogardzie, a także emeryci i renciści tej Spółki, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na  

          emeryturę lub rentę przepracowali w Spółce co najmniej 5 lat; 

13)    honorowi dawcy krwi posiadający złota oznakę honorową  i tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca  

          Krwi I stopnia”, zamieszkujący w Białogardzie oraz powiecie białogardzkim; 

14)    dawcy przeszczepów posiadający tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu”; 



15)    pasażerowie w dniu 22 września każdego roku - w „dniu bez samochodu”; 

16)    umundurowani funkcjonariusze Policji; 

17)    umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej; 

18)    umundurowani żołnierze w czynnej służbie wojskowej. 

  

 2. Przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, o których mowa w ust. 1 pkt  4 i 7, 
należy rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji  

w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo 

posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie  

o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy. 

 

 3. Przez opiekunów lub przewodników, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 6-9, należy rozumieć 

jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osobę, która ukończyła  

13 lat, albo psa – przewodnika.   

 
 § 2. Do ulgi 50 % przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta 

Białogard, oprócz osób, którym to uprawnienie przysługuje na podstawie odrębnych przepisów, oraz 

z zastrzeżeniem § 1 ust.  1, są uprawnieni:  

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do ukończenia 21 lat; 

2) emeryci i renciści; 

3) weterani działań poza granicami państwa, którzy ukończyli 60 lat.  

 

 § 3.  Dokumentami poświadczającym uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów, o których mowa w § 1 i 2, są dla: 

1) dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym - dokument stwierdzający wiek dziecka; 
2) uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  

w Białogardzie - ważna legitymacja szkolna; 

3)   osób, które ukończyły 65 lat - dokument potwierdzający tożsamość i wiek; 

4) osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne  

        o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - ważna     

        legitymacja o niepełnosprawności, wydana przez właściwy organ; 

5)   osób niewidomych uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji –   dokumenty  

wymienione w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  

20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 
wykorzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 

810); 

6)    uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych –  

        ważna legitymacja szkolna; 

7)    rodziców lub opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub  

       oddziałach specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem –  

       zaświadczenie wydane przez szkołę dla jednego z rodziców lub opiekuna ucznia dotkniętego  

       inwalidztwem lub niepełnosprawnością; 

8)    dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia - ważna legitymacja o niepełnosprawności lub  

       orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ; 
9)   młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim do 25. roku życia - ważna    

        legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do stopnia  

        niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ; 

10)  pracowników Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

        w Białogardzie, a także emerytów i rencistów tej Spółki - bilet pracowniczy; 

11)  honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” –  

        ważna legitymacja „Zasłużony  Honorowy Dawca Krwi” wraz z dokumentem  



        potwierdzającym tożsamość; 

12)  dawców przeszczepów posiadających tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu" - ważna  

        legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość; 

13)  osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków  

        zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., i osoby,  

        które nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych –  
       decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz  

        z dokumentem potwierdzającym tożsamość; 

14)  osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III  

        Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – legitymacja wydana przez Szefa Urzędu  

        do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

15)   uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - ważna legitymacja szkolna; 

16)   emerytów i rencistów: 

        a) legitymacja emeryta – rencisty wydana przez uprawniony organ wraz z dowodem tożsamości, 

        b) ważna legitymacja Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

17)  kombatantów i innych osób uprawnionych:  
        a) zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

            z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulgi przy przejazdach,   

        b) legitymach członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  opiekunów  lub przewodników towarzyszących w podróży osobie niewidomej albo osobie  

        niezdolnej do samodzielnej egzystencji  - dokument  osoby uprawnionej do bezpłatnych  

        przejazdów; 

19)  weteranów działań poza granicami państwa - legitymacja weterana wraz z dokumentem  

        potwierdzającym tożsamość. 

 

 § 4.  Traci moc uchwała Nr X/102/03 Rady Miasta Białogard z dnia 3 września 2003 r.  
w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na 

terenie miasta Białogard oraz rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania 

z tych przejazdów, zmieniona uchwałą Nr XLV/340/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego  poz. 1046).  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY  

                 RADY MIEJSKIEJ 

 Tomasz Strząbała  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


