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Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

na podstawie ulg handlowych przewoźnika 
 
 
 

1) przejazdy bezpłatne: 
 

• radni Gminy Gryfino na podstawie legitymacji radnego, 
• dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka, 
• osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu osobistego, 
• inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego zawierającej 

wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności 
do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

• inwalidzi I grupy inwalidztwa oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji 
i osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności na podstawie ważnego orzeczenia 
odpowiedniej komisji lekarskiej lub orzeczenia lekarza orzecznika lub rzeczoznawcy, 
zaświadczenia odpowiedniego organu, bądź stosownej legitymacji z odpowiednim wpisem, 

• niewidomi na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność z powodu stanu narządu 
wzroku, 

• dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne na podstawie legitymacji 
przedszkolnej, szkolnej lub studenckiej wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej lub wypisem  
z treści orzeczenia lekarskiego; dla dzieci i młodzieży nie uczącej się – legitymacja osoby 
niepełnosprawnej wystawiona przez właściwy organ, 

• opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej na podstawie 
dokumentu dziecka; w przypadku kiedy przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego 
odwiezieniu – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę lub przedszkole, 

• funkcjonariusze Policji Państwowej na podstawie legitymacji służbowej, 
• umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej 

 
 
2) przejazdy na podstawie biletów jednorazowych nabywanych bezpośrednio u przewoźnika w autobusach 
 

a) ulga 40% 
• uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 24 roku życia na 

podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 
• studenci szkół wyższych do 26 roku życia na podstawie legitymacji studenckiej, 

 
b) ulga 30% 

• emeryci i renciści za okazaniem aktualnego odcinka renty lub emerytury lub ważnej legitymacji 
organu emerytalno-rentowego wraz z dowodem osobistym oraz współmałżonkowie emerytów  
i rencistów, na których otrzymują zasiłek rodzinny, 

 
 
3) przejazdy na podstawie biletów jednorazowych w przedsprzedaży 

 
a) ulga 45% 

• uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 24 roku życia na 
podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 

• studenci szkół wyższych do 26 roku życia na podstawie legitymacji studenckiej, 
• dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na 

podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, 



• emeryci i renciści za okazaniem aktualnego odcinka renty lub emerytury lub ważnej legitymacji 
organu emerytalno-rentowego wraz z dowodem osobistym oraz współmałżonkowie emerytów  
i rencistów, na których otrzymują zasiłek rodzinny, 

• kombatanci oraz osoby represjonowane na podstawie legitymacji lub zaświadczenia wydanego 
przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

 
 

4) przejazdy na podstawie biletów miesięcznych 
 
a) ulga 35% 

• emeryci i renciści za okazaniem aktualnego odcinka renty lub emerytury lub 
ważnej legitymacji organu emerytalno-rentowego wraz z dowodem osobistym 


