
 UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW  

  
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANYCH PRZEZ 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. z o.o. 

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 

 

Osoby uprawnione do korzystania  

z bezpłatnych przejazdów 

Dokument uprawniający do korzystania  

z bezpłatnych przejazdów 

1) Osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności oraz opiekunowie z nimi 

podróżujący; 

- orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

- wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej 

niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji, 

 - legitymacja lub orzeczenie Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności,  

- wypis lekarza orzecznika ZUS  

ponadto, pasażer winien posiadać w czasie 

podróży dowód stwierdzający tożsamość  

- opiekun wskazany przez osobę 

niepełnosprawną; 

2) Niewidomi i ociemniali oraz ich 

przewodnicy; 

- legitymacja wydana przez Polski Związek 

Niewidomych, 

- opiekun (przewodnik) wskazany przez osobę 

niepełnosprawną bądź pies przewodnik; 

3) Dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczęszczające do przedszkoli i 

szkół ogólnodostępnych, a także do 

przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub 

klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież  

z niepełnosprawnością ruchową, do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 

opiekunowie podróżujący z podopiecznymi 

uczęszczającymi do ośrodków 

rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii 

zajęciowe w dni powszednie od poniedziałku 

do piątku; 

- ważna legitymacja przedszkolna dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

- ważna legitymacja szkolna dla uczniów 

niepełnosprawnych  

(legitymacje o wzorach zatwierdzonych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania), 

- opiekunowie na podstawie wskazania; 

4) Osoby zamieszkałe na terenie Miasta 

Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 

lat; 

- ważny dowód tożsamości lub inny dokument 

stwierdzający tożsamość, wiek i miejsce 

zamieszkania; 

5) Dzieci przed ukończeniem 4 lat; - oświadczenie rodzica lub opiekuna, 

opiekującego się dzieckiem w czasie podróży; 

6) Dzieci i młodzież przebywające w domach 

dziecka i ośrodkach wychowawczych; 

- zaświadczenie wystawione przez kierownika 

domu dziecka lub ośrodka wychowawczego; 

7) Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie 

Mazowieckim Sp. z o.o. oraz emeryci i 

renciści byłego Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w Tomaszowie 

Mazowieckim;  

-  legitymacja wydana przez Miejski Zakład 

Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim  

Sp. z o.o.; 



8) Podróżujący w umundurowaniu: 

funkcjonariusze Straży Miejskiej w 

Tomaszowie Mazowieckim, żołnierze 

wojskowych organów porządkowych, 

funkcjonariusze Policji; 

- legitymacja służbowa funkcjonariusza lub 

żołnierza; 

9) Przedstawiciele organizatora publicznego 

transportu zbiorowego w Tomaszowie 

Mazowieckim podczas wykonywania 

obowiązków służbowych; 

-  imienne upoważnienie wydane przez 

organizatora publicznego transportu zbiorowego; 

ważne wraz dokumentem stwierdzającym 

tożsamość; 

10) Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, 

którym nadano odznakę „Honorowego 

Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu” lub będący krwiodawcami, którzy 

oddali nie mniej niż 22 litry krwi; 

- legitymacja „Honorowego Dawcy Krwi – 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia,  

- zaświadczenie o oddaniu nie mniej niż 22 

litrów krwi, wydane przez Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, 

Punkt Pobrań nr 5112 w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

( ponadto, pasażer winien posiadać w czasie 

podróży dokument stwierdzający jego 

tożsamość); 

11) Honorowi Obywatele Tomaszowa 

Mazowieckiego; 

- legitymacja wydana przez właściwy organ; 

12) Właściciele samochodów osobowych oraz 

osoby im towarzyszące – łącznie w liczbie 

zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc 

siedzących w samochodzie, w dniu 22 

września podczas corocznych obchodów 

Europejskiego Dnia Bez Samochodu; 

- dowód rejestracyjny samochodu osobowego 

wystawiony na jednego z pasażerów; 

13) Osoby, które ukończyły 75 rok życia; - dowód osobisty lub inny dokument 

umożliwiający stwierdzenie tożsamości i wieku 

osoby uprawnionej; 

14) Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 

w granicach administracyjnych miasta, 

w czasie niedziel i świąt; 

- dokument potwierdzający tożsamość oraz 

zamieszkanie na terenie Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

- Karta Tomaszowianina (do czasu jej 

wprowadzenia uprawnienie stwierdza się na 

podstawie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz zamieszkanie na terenie 

Tomaszowa Mazowieckiego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW 

     
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANYCH PRZEZ 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O. 

 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH 

 

Osoby uprawnione do korzystania  

z bezpłatnych przejazdów 

Dokument uprawniający do korzystania  

z bezpłatnych przejazdów 

1) Posłowie i Senatorowie - na postawie art. 

43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. 

Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1605 z późn. zm.); 

- ważna legitymacja poselska lub senatorska; 

2) Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich 

opiekunowie - na podstawie art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (t.j. Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 840 z późn. 

zm.); 

- książka inwalidy wojennego (wojskowego) 

z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o zaliczaniu do grupy inwalidzkiej, 

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 

albo całkowitej niezdolności do pracy i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

- opiekun wskazany przez inwalidę; 

3) Cywilne niewidome ofiary działań 

wojennych oraz ich opiekunowie w 

rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 listopada 

2006 r. o świadczeniu pieniężnym i 

uprawnieniach przysługujących cywilnym 

niewidomym ofiarom działań wojennych na 

podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 przywołanej 

ustawy. (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z 

późn. zm.)  

- ważna legitymacja cywilnej niewidomej ofiary 

działań wojennych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000840&min=1


 

UPRAWNIENIA DO ULG GMINNYCH W PRZEJAZDACH  

  
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANYCH PRZEZ 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  

(NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ) 

Osoby uprawnione do korzystania  

z ulgowych przejazdów 

Dokument uprawniający do korzystania  

z ulgowych przejazdów 

1) Dzieci i młodzież do 26 roku życia, 

uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156 z późn. zm. ); 

- ważna legitymacja szkolna; 

2) Dzieci powyżej 4 lat do wieku szkolnego; - oświadczenie rodzica lub opiekuna, 

opiekującego się dzieckiem w czasie podróży; 

3) Osoby niepełnosprawne posiadające 

umiarkowany stopień niepełnosprawności i 

pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały; 

- orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność, 

- decyzja administracyjna o przyznaniu renty 

socjalnej bądź zasiłku stałego; 

 

4) Emeryci i renciści; - legitymacja emeryta – rencisty wydana przez 

właściwy organ emerytalno – rentowy; 

5) Posiadacze Tomaszowskiej Karty Dużej 

Rodziny 3+. 

- Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+. 

 

UPRAWNIENIA DO 50% ULGI W PRZEJAZDACH  

  
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANYCH PRZEZ 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH 

Osoby uprawnione do korzystania  

z ulgowych przejazdów 

Dokument uprawniający do korzystania  

z ulgowych przejazdów 

1) Studenci szkół wyższych na podstawie art. 

181 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 572 

z późn. zm; 

- ważna legitymacja studencka; 

2) Kombatanci i inne osoby uprawnione, 

określone w ustawie o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego - na 

podstawie ustawy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego ustawy z dnia 24 stycznia 

1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (t. j. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1206 z późn. 

zm.); 

- zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych 

z wpisem o przysługujących uprawnieniach do 

ulg, 

- legitymacja osoby represjonowanej 

wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 



3) Weterani poszkodowani pobierający rentę 

inwalidzką z tytułu urazów lub chorób 

powstałych w związku z udziałem 

w działaniach poza granicami kraju (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 205 poz. 1203) na podstawie art. 31 

ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy 

- legitymacja weterana wraz z legitymacją 

emeryta – rencisty. 

Słuchacze kolegiów nauczycielskich 

i nauczycielskich kolegiów języków obcych - 

na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 

legitymacja słuchacza kolegium 

Słuchacze kolegiów pracowników służb 

społecznych - na podstawie art. 9f ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm. 

legitymacja słuchacza kolegium  

4) Inne osoby, których uprawnienia 

do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów 

komunikacją miejską wynikają z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego 

właściwe dokumenty potwierdzające 

uprawnienie, wynikające z przepisów, które są 

jego podstawą. 

 

 

 
Opracowano na podstawie:  

ustawy z dnia 9 maja 1991r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011r. Nr 7, poz. 29),  ustawy z dnia 29 

maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010r. nr 101, poz. 648),  

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm. ), ustawy z dnia 27 lipca 

2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. 2014 

nr 0 poz. 1206 z późn. zm.); ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.), 

Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203) oraz 

Uchwały nr XXVI/257/2016 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r. 

 


