Załącznik Nr 2
do uchwały XXXI/618/13
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego,
realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
§ 1 Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach obsługiwanych przez
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uprawnieni są:
1.

Posłowie i senatorowie RP - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199 ze zm.);

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego)
wystawionej przez uprawniony organ (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 87 ze zm.) oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu (wojskowemu)
zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie wskazania przez inwalidę (art. 16 ust. 2
ww. ustawy);

3.

Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka;

4.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością – uczęszczające
do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty – posługujące się
legitymacją o symbolu MEN I/52/3, MEN I/51/2 – wraz z pełnoletnim opiekunem, który
podróżuje z uprawnionym, podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
(wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem);

5.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż
do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały lub czasowy
powyżej 3 miesięcy na terenie Piotrkowa Trybunalskiego – uczęszczające do placówek
rehabilitacyjnych – na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą
działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, z podanym adresem miejsca
zamieszkania uprawnionego oraz placówki rehabilitacyjnej, wydanego przez te placówki
wraz z pełnoletnim opiekunem;

6.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu osobistego;

7.

Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów, uznani za całkowicie niezdolnych
do samodzielnej egzystencji wraz z pełnoletnim opiekunem - na podstawie dokumentów
potwierdzających odpowiednio: grupę inwalidztwa oraz całkowitą niezdolność do samodzielnej
egzystencji;

8.

Niepełnosprawni w stopniu znacznym (w tym osoby niewidome i ociemniałe) wraz
z pełnoletnim opiekunem - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji)
wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości
potwierdzającym wiek opiekuna;

9.

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, funkcjonariusze Żandarmerii
Wojskowej – w czasie wykonywania czynności służbowych;

10.

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - za okazaniem legitymacji radnego;

11.

Obywatele Polscy poszkodowani przez III Rzeszę, którzy nie mają ukończonych 70-ciu lat
życia – na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z dowodem osobistym;

12.

Osoby objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie
Trybunalskim oraz pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio nadzorujący
komunikację miejską – na podstawie biletu elektronicznego;

13.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy
Krwi wraz z dokumentem tożsamości (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego);

14.

W dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września – każdy pasażer,
będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – na podstawie okazanego
podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem
lub współwłaścicielem.

§ 2 Do korzystania z ulgowych przejazdów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski
Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uprawnieni są:
1.

Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień
kombatanckich (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - tj. Dz. U . z 2002 r.
Nr 42, poz. 371 ze zm.);

2.

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych
studiach magisterskich) - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej według wzoru
określonego przez MEN (art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym - Dz. U. z 2012 r. Nr 572, poz. 742, art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

3. Uczniowie i studenci legitymujący się wydanymi poza granicami RP kartami EURO<26
STUDENT lub międzynarodową legitymacją ISIC (International Student Indentity Card);
4.

Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie
posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

5.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do 24 roku życia –
na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

6.

Dzieci i młodzież szkolna od 6 lat do 18 lat, nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek
choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy
organ administracji państwowej;

7.

Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emeryturach i rencistach, korzystający
ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku – do ukończenia
70 roku życia - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości;

8.

W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) do korzystania z biletów jednorazowych
socjalnych w autobusach MZK Sp. z o.o. uprawnieni są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego:
pobierający zasiłek przedemerytalny, a także pobierający świadczenia przedemerytalne - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym;
a)

posiadający status osoby bezrobotnej - na podstawie zaświadczenia wydanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym.
b)

