
UCHWAŁA Nr XXXIV/4/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej dla osób wymienionych w Załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Przewodnicząca Rady 

                    /-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 

został przygotowany na podstawie wniosków Gmin uczestniczących w realizacji Porozumienia 

Nr KD.7142.24.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich. 

Załącznik do projektu Uchwały wskazuje ulgi, jakie będą obowiązywać w powiatowych przewozach 

pasażerskich: 

1) dla osób, które ukończyły 70 rok życia – bezpłatne przejazdy w przypadku biletów jednorazowych; 

2) dla honorowych dawców krwi – bezpłatne przejazdy w przypadku biletów jednorazowych; 

3) dla wolontariuszy akcji charytatywnych - bezpłatne przejazdy w przypadku biletów jednorazowych; 

4) dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych wraz z osobami 

wspólnie podróżującymi w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym – każdego roku w dniu obchodów 

Europejskiego Dnia bez Samochodu; 

5) posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje ulga w przejazdach 36% w przypadku biletów 

jednorazowych i miesięcznych. 

Projekt uchwały nie wskazuje grupy pasażerów, które posiadają uprawnienia wynikające 

z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 295). 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIV/4/2022 

Rady Powiatu Grudziądzkiego  

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

 

 

UPRAWNIENIA POWIATOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 

ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 

 

 

Lp. 

 

 

Grupa pasażerów 

Wysokość ulgi przy 

przejazdach na podstawie 

biletów 

Bilety 

jednorazowe 

Bilety 

miesięczne 

1 Osoby, które ukończyły 70 rok życia 

- dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby i jej 

wiek 

 

 

Bezpłatne 

 

 

Nie dotyczy 

 

2 Zasłużeni honorowi dawcy krwi  

– kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 

litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości innych jej 

składników; 

- mężczyźni, którzy oddali w dowolnym czasie co najmniej 18 

litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników 

- legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi według 

wzoru odznak i legitymacji wydawanych w związku z 

honorowym dawstwem krwi wraz z dokumentem ze zdjęciem 

 

 

 

 

 

Bezpłatne 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

3 Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami 

samochodów osobowych wraz z osobami wspólnie 

podróżującymi w liczbie określonej w dowodzie 

rejestracyjnym – każdego roku w dniu obchodów 

Europejskiego Dnia bez Samochodu 

- ważny dowód rejestracyjnych oraz dokument tożsamości 

 

 

 

Bezpłatne 

 

 

Nie dotyczy 

4 Wolontariusz akcji charytatywnych  

- legitymacja albo zgoda wydana przez organizatora 

publicznego transportu zbiorowego 

 

 

Bezpłatne  

 

Nie dotyczy 

5 Posiadacze Karty Dużej Rodziny 

- Karta Dużej Rodziny oraz dokument tożsamości 

 

 

 

36% 

 

36% 
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