
 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/330/17 

RADY MIASTA DZIAŁDOWO 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 t.j.) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 t.j.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami 

gminnej komunikacji przewozów pasażerskich opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w dniu 05.12.2017 r. pod pozycją 4794, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Romuald Remiszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2018 r.
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXXVII/330/17 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów pojazdami gminnej 

komunikacji przewozów pasażerskich 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z przejazdów bezpłatnych są:  

 

Lp. Charakterystyka grup uprawnionych 

1. Osoby posiadające kartę mieszkańca (Kartę Działdowianina), za jej okazaniem.  

2 Osoby posiadające kartę mieszkańca Gminy Działdowo, za jej okazaniem. 

3. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia - na podstawie dowodu tożsamości. 

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I; II Stopnia - na podstawie legitymacji. 

5. Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji Polskiego Związku 

Niewidomych. 

6. Honorowi Obywatele Miasta Działdowo - na podstawie dokumentów potwierdzającego to obywatelstwo. 

7. Dzieci do dnia ukończenia 7 roku życia na podstawie ważnego dokumentu. 

8. Inwalidzi I grupy lub osoby: 

a. Uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie orzeczenia 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

b. Uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego 

niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, 

c. Będące opiekunami towarzyszącymi osobom wymienionym pod lit. „a” lub „b” - na podstawie 

wskazania przez osobę uprawnioną. 

9. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) oraz 

przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy - na podstawie wskazania przez inwalidę. 

10. Posłowie i senatorowie - na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora. 

11. Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. 

12. Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.  
 

 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych (50%) są:  
 

Lp. Charakterystyka grup uprawnionych 

1. Dzieci powyżej 7 roku życia - na podstawie ważnego dokumentu. 

2. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia - na podstawie 

ważnej legitymacji szkolnej. 

3. Emeryci i renciści, obywatele polscy, do ukończenia 70 roku życia - na podstawie legitymacji ZUS lub 

ostatniego odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem tożsamości. 

4. Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich, 

członkowie Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę. 

5. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. 
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