WYKAZ WYBRANYCH ULG PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODCZAS PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W
LUBLINIE

PRZEJAZD

BEZPŁATNY

UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LUBLIN
Osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, 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 miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu
niepełnosprawności
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

Osoby słabo widzące z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności.
UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (ULGA USTAWOWA)
Inwalidzi wojenni, wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem
niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i
powojennego
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami
represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli
"całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub w
oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania
do szkoły i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą

Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja
osoby represjonowanej - wystawione przez organ rentowy
Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja
osoby represjonowanej - okazana przez inwalidę
Uczeń; Legitymacja przedszkolna MENiS - II/181/2;
Legitymacja szkolna MENiS-II/182/2;
Legitymacja szkolna ART-II/293/3
Opiekun - Zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002

ULGA 50 %
UPRAWNIENIA GMINNE (ULGA W WYSOKOŚCI 50%) DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LUBLIN
Osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem
niepełnosprawności.

Dokument potwierdzający umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości, np.
orzeczenie miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji
lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wypisem o stopniu niepełnosprawności

Podany wykaz przedstawia wybrane ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym podczas przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Szczegółowy wykaz ulg
oraz ich aktualność należy sprawdzać w źródłach informacji dostępnych u przewoźnika realizującego przejazd. Podczas przejazdów innymi środkami komunikacji zbiorowej (np. pociąg, bus) przysługujące ulgi należy sprawdzać w źródłach
informacji udostępnianych przez przewoźnika. (Stan prawny na dzień 16.07.2012 roku)

