
I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach 

uprawnieni są : 
 

Lp. Uprawnione osoby 

(dokument uprawniający) 
Podstawa Prawna 

 

1. 
Posłowie i senatorowie RP 

(legitymacja poselska lub senatorska) 

Art. 43 ustawy z dnia 9maja 1996 r. 

o wykonaniu mandatu posła i senatora (Dz. 

U. z 2003 r. nr 221poz 2199 z późn. zm.) 

 

 

2. 

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz 

przewodnicy, towarzyszący inwalidzie 

wojennemu zaliczonemu do I grupy 

inwalidztwa  

(na podstawie książeczki inwalidy 

wojennego lub wojskowego) 

Art.16 ustawy 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 

29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) 

 

 

3. 

Niewidomi całkowicie niezdolni do 

pracy i samodzielnej egzystencji 

(na podstawie leg ZUS z wpisem o 

stopniu niepełnosprawności i dowodu 

osobistego oraz legitymacji Polskiego 

Związku Niewidomych) 

Art. 63 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. Nr, 123 poz. 776 z późn. zm.) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich Zakładów 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

4. 
Dzieci do lat 4  

(na podstawie oświadczenia opiekuna i 

wpisu w dowodzie osobistym) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich Zakładów 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

5. 
Osoby powyżej 75 lat 

(na podstawie dowodu osobistego) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich Zakładów 

Usług Komunalnych Sp. z o.o.   
 

II. Do korzystania z biletów ulgowych w cenie 50% ceny biletu normalnego 

uprawnieni są: 
 

Lp. Uprawnione osoby 

(dokument uprawniający) 
Podstawa prawna 

 

 

1. 

Kombatanci oraz wdowy i wdowcy, 

emeryci i renciści pozostali po 

kombatantach i innych osobach 

uprawnionych, osoby represjonowane 

(na podstawie książeczki inwalidy 

wojennego)  

Art. 20 ust. 2 pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 

24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego. 

(Dz. U. z 2002 Nr 42 poz. 371)  

 

2. 
Studenci szkół wyższych  

(na podstawie legitymacji studenckiej) 

Art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 

poz. 1365 z późn. zm.) 

 

 

3. 

Dzieci i młodzież dotknięta 

inwalidztwem I grupy 

i niepełnosprawna  

(na podstawie orzeczenia ZUS) 

§ 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu prowadzenia 

ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla 

młodzieży niepełnosprawnej (Dz. U. nr 23 

z 1987 r. pozycja 130) 

 

4. 
Przewodnicy inwalidów, całkowicie 

niezdolnych do pracy oraz 

niewidomych, całkowicie niezdolnych 

do pracy i samodzielnej egzystencji 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich Zakładów 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 



III. Do korzystania z biletów ulgowych socjalnych uprawnieni są: 
 

Lp. Uprawnione osoby 

(dokument uprawniający) 
Podstawa prawna 

 

 

1. 

Uczniowie szkół dziennych 

podstawowych i ponadpodstawowych 

oraz policealnych, do ukończenia 21 

lat, nie dłużej niż do 30.06 roku, 

w którym kończą 21 lat życia  
(na podstawie legitymacji szkolnej)  

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

2. 
Dzieci w wieku od 4 -7 lat  Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

3. 
Inwalidzi słuchu  

(na podstawie zaświadczenia wydanego 

przez Polski Związek Głuchych) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

4. 
Emeryci powyżej 60 roku życia  

(na podstawie książeczki emeryta lub 

odcinka emerytury) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

5. 

Renciści z II grupą inwalidzką nie 

pozostający w stosunku pracy 

(niezdolny do pracy, na podstawie 

orzeczenia ZUS oraz ze stopniem 

umiarkowanym, na podstawie 

orzeczenia Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności) 

(na podstawie książeczki rencisty, 

odcinka renty) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

IV. Do korzystania z przejazdów na wszystkich liniach za opłatą specjalną 

w wysokości 50 groszy uprawnieni są: 
 

Lp. Uprawnione osoby 

(dokument uprawniający) 
Podstawa prawna 

 

 

 

1. 

Inwalidzi całkowicie niezdolni do 

pracy i samodzielnej egzystencji 

(na podstawie legitymacji i orzeczenia 

ZUS lub Powiatowego zespołu do spraw 

orzekania  o niepełnosprawności 

z wpisem o zaliczeniu do inwalidztwa 

i dowodu osobistego) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

V. Do korzystania z biletów ulgowych ZHDK uprawnieni są: 
 

Lp. Uprawnione osoby 

(dokument uprawniający) 
Podstawa prawna 

1. 

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi 

(na podstawie ważnej legitymacji 

Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 

I, II i III stopnia) 

Zarządzenie Prezesa Bocheńskich 

Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

Prezes Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych 

 


