
Załącznik nr 2 1) 

UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH ŚRODKAMI 
LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO REALIZOWANEGO NA ZLECENIE 

ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

Pkt  Osoby uprawnione do przejazdów 
bezpłatnych

 Podstawa uprawnienia / dokument 
poświadczający uprawnienie

1. Dzieci w wieku do lat 4 Oświadczenie opiekuna lub dokument 
stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka 
zdrowia dziecka, paszport

2. Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dokument stwierdzający wiek i tożsamość 
osoby

3. Osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności czyli całkowicie 
niezdolne do pracy i samodzielnej 
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) 
wraz z opiekunem towarzyszącym im 
w pojeździe

Dokument potwierdzający znaczny stopień 
niepełnosprawności lub całkowitą 
niezdolność do pracy i samodzielnej 
egzystencji wraz z dokumentem tożsamości, 
np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia 
komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i 
zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu 
niepełnosprawności

4. Osoby odznaczone Złotą Honorową 
Odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina

Legitymacja Zasłużonego dla Miasta Lublina

5. Osoby słabowidzące 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 
(dawna II grupa inwalidzka)

Legitymacja Polskiego Związku 
Niewidomych lub dokument stwierdzający 
tego rodzaju niepełnosprawność, 
np.: legitymacja z wpisanym stopniem 
niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze 
wskazanym symbolem niepełnosprawności 
wydane przez właściwy zespół ds. orzekania 
o niepełnosprawności

6. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:
- kobieta, która oddała 
  co najmniej 15 litrów krwi,
- mężczyzna, który oddał 
  co najmniej 18 litrów krwi

Legitymacja Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi

7. Funkcjonariusze Policji podczas 
pełnienia obowiązków służbowych

Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie

8. Umundurowani funkcjonariusze Straży 
Miejskiej podczas pełnienia 
obowiązków służbowych

 

9. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej 
podczas pełnienia obowiązków 
służbowych

Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie

10. Pracownicy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Lublinie podczas 
pełnienia obowiązków służbowych

Legitymacja służbowa ZTM w Lublinie

11. Pracownicy MPK Lublin Sp. z o.o. 
w czasie przejazdu środkami MPK 
zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę

Legitymacja służbowa MPK Lublin Sp. z o.o.

1) załącznik nr 2 zmieniony przez § 3 uchwały nr 98/IX/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. (Lubel.
    11.86.1615) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2011 r.



UPRAWNIENIA GMINNE (ULGA W WYSOKOŚCI 50%) DO PRZEJAZDÓW 
ULGOWYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO 
W LUBLINIE

Pkt  Osoby uprawnione do przejazdów 
ulgowych gminnych

 Podstawa uprawnienia / dokument 
poświadczający uprawnienie

1. Dzieci od lat 4 do 7 Oświadczenie opiekuna lub dokument 
stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka 
zdrowia dziecka, paszport

2. Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i policealnych (nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia)

Ważna legitymacja szkolna

3. Emeryci Legitymacja emeryta wraz z dokumentem 
tożsamości

4. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności 
umiarkowanym, czyli całkowicie 
niezdolne do pracy (dawna II grupa 
inwalidzka) lub lekkim czyli częściowo 
niezdolne do pracy (dawna III grupa 
inwalidzka)

Dokument potwierdzający umiarkowany 
lub lekki stopień niepełnosprawności wraz 
z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie 
lub wypis z treści orzeczenia komisji 
lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, 
legitymacja z wpisem o stopniu 
niepełnosprawności

5. Uczestnicy studiów doktoranckich Legitymacja uczestnika studiów 
doktoranckich


