
 
Zakres 

uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób  środkami komunikacji miejskiej 

MZK – Puławy Sp. z o. o. obowiązujący od 1 kwietnia  2022 r. 

 

I.UPRAWNIENIA GMINNE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW – na podstawie Uchwały Rady Miasta Puławy 

Nr XL/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

1. Dzieci do lat 4 – obowiązuje w całej sieci 

2. Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 16 roku życia – 

obowiązuje w całej sieci 

3. Opiekun* dzieci i młodzieży wymienionej w p.2 w czasie przejazdu lub podróżujący po nie, albo po ich odwiezieniu do 

szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia – obowiązuje w całej sieci 

4. Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, bez względu 

na orzeczony stopień niepełnosprawności – obowiązuje w całej sieci 

5. Opiekun*młodzieży wymienionej w p.4 z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności – obowiązuje w całej sieci 

6. Osoby ociemniałe i niewidome –  obowiązuje  w gm. Miasto Puławy,  Janowiec,  Końskowola, Kurów,  Puławy,  Żyrzyn, 

Ryki 

7. Podróżujący opiekunowie* w bezpośrednim sąsiedztwie osób ociemniałych i niewidomych – obowiązuje w gm. Miasto 

Puławy,  Janowiec,  Puławy, Ryki 

8. Osoby, które ukończyły 70 lat -  obowiązuje w gm. Miasto Puławy 

9. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji  (dawna  

I grupa inwalidzka) - obowiązuje w gm. Miasto Puławy 

10. Podróżujący opiekunowie* w bezpośrednim sąsiedztwie osób  wymienionych w p. 9 – obowiązuje w gm. Miasto Puławy 

11. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – obowiązuje w całej sieci 

12. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych – 

obowiązuje w gm. Miasto Puławy 

 

II.UPRAWNIENIA GMINNE DO ULGOWYCH  PRZEJAZDÓW – na podstawie Uchwały Rady Miasta Puławy  

Nr XL/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. 
 

1. Dzieci od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – obowiązuje w całej sieci 

2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do 

ukończenia 24 roku życia - obowiązuje w całej sieci 

3. Emeryci i renciści - obowiązuje w gm. Miasto Puławy, Janowiec, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn, Kazimierz Dolny, 

Ryki 

4. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji  [I grupa] – 

obowiązuje  w gm. Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów,  Miasto Dęblin, Puławy,  Żyrzyn, Ryki 

5. Podróżujący opiekunowie* w bezpośrednim sąsiedztwie osób  wymienionych w p. 4 - obowiązuje w gm. Miasto Dęblin  

6. Osoby , które ukończyły 70 lat - obowiązuje  w gm. Janowiec,  Kazimierz Dolny,  Końskowola, Kurów,  Puławy,  Żyrzyn, 

Ryki, Miasto Dęblin 

7. Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu ”Duża Puławska Rodzina” – obowiązuje w gm. Miasto 

Puławy 

8. Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+” – obowiązuje w gm. 

Puławy   

  

III.UPRAWNIENIA GMINNE DO ULGOWYCH  PRZEJAZDÓW - na podstawie przepisów szczególnych -  

obowiązują w całej sieci 

1. Posłowie na Sejm RP  i Senatorowie RP 

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi 

3. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do  osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji 

4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem 

 

IV.UPRAWNIENIA USTAWOWE DO ULGOWYCH  PRZEJAZDÓW – na podstawie przepisów szczególnych – 

obowiązują w całej sieci 

1. Studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów 

2. Kombatanci i inne osoby uprawnione 

3. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem  

w działaniach poza granicami państwa 

*Opiekunem może być osoba, która ukończyła 14 lat, wskazana zostanie przez osobę uprawnioną, podróżuje w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nią opiekę podczas podróży. 


