Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji
miejskiej w Świeciu na podstawie umowy zawartej z operatorem.
Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
1. dzieci do lat 4,
2. osoby, które ukończyły 65 lat,
3. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna,
4. osoby ociemniałe oraz inwalidzi I grupy (osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji),
5. rodzic lub opiekun towarzyszący w podróży dzieciom lub młodzieży dotkniętej
inwalidztwem lub niepełnosprawnej, przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży
osobie niewidomej oraz ociemniałej, przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży
inwalidzie I grupy (osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji),
6. umundurowani policjanci na służbie, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porządkowych,
7. honorowi dawcy krwi,
8. członkowie rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny,
9. działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów
politycznych.
Do korzystania ze zniżki 50% uprawnieni są:
1. dziecko w wieku od 4 do 7 lat,
2. dzieci i młodzież ucząca się (do 24 roku życia),
3. studenci,
4. emeryci i renciści.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym w komunikacji miejskiej obowiązują ulgi na podstawie:
- ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 871 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),
- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. poz. 1824 z 2010 r.,
poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r.
poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

