
 
 

UCHWAŁA NR XLVI/335/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 
użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 50 a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się uprawnienia do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 
użyteczności publicznej dla osób wymienionych w załączniku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku 
 
 

Henryk Zienkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 r.

Poz. 5147



Załącznik do uchwały Nr XLVI/335/2021 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Uprawnienia gminne do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego 
o charakterze użyteczności publicznej 

Wysokość ulgi przy przejazdach na podstawie 
biletów 

 
Lp 

 
Grupa pasażerów/dokument uprawniający do ulg 

Bilety jednorazowe Bilety miesięczne 
1. Osoby, które ukończyły 70 rok życia 

- dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość osoby i   jej 
wiek, legitymacja emeryta 

 
bezpłatnie 

 
nie dotyczy 

2. Zasłużeni honorowi dawcy krwi  
- legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z 
dokumentem ze zdjęciem. 

 
bezpłatnie 

 
nie dotyczy 

3. Dzieci do lat 7 
- dokument stwierdzający wiek dziecka 

bezpłatnie nie dotyczy 

4. Niepełnosprawni 
- orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby 
niepełnosprawnej itp.. 

bezpłatnie nie dotyczy 

5. Dzieci i Młodzież ucząca się i studiująca do 24 roku życia 
- aktualna legitymacja szkolna lub studencka. 

50% opłaty 
podstawowej 

50% opłaty 
podstawowej 

6. Osoby posiadające kartę dużej rodziny 50% opłaty 
podstawowej 

50% opłaty 
podstawowej 

7. Honorowi Obywatele Miasta Płońska - zaświadczenie o 
uzyskaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Płońska 

bezpłatnie nie dotyczy 

8. laureaci Płońskiej Wieży - zaświadczenie o przyznaniu Płońskiej 
Wieży 

bezpłatne nie dotyczy 

  

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku 
 
 

Henryk Zienkiewicz 
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