
Załącznik nr 6 
do regulaminu świadczenia usług

Ulgi w przejazdach na terenie Miasta i Gminy Zduny:  

1) Do ulgi 100 % w przejazdach na terenie Gminy Zduny dla linii „Z-2” , „Z-3” , „Z-4” uprawnieni są:

dotyczy imiennych biletów miesięcznych:
-Opiekunowie uczniów w czasie przewozu do szkół z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

-dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, jeżeli nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

 -Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej , nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, jeżeli nie 
podlegają przepisom ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

2) Do ulgi 60 % w przejazdach na terenie Gminy Zduny dla linii „Z-2” , „Z-3” , „Z-4” oraz „8” i „10” 
uprawnieni są :

dotyczy biletów jednorazowych:

Wszyscy pasażerowie z wyjątkiem :

- Dzieci w wieku do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia 

(100 % ulgi)

- Funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych 

z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych 

o szczególnym znaczeniu międzynarodowym (100 % ulgi)

- Przewodnika lub opiekuna  towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji (95 % ulgi)

- Przewodnika lub opiekuna inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczanego do  I grupy inwalidztwa 
(95 % ulgi)

- osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (93 % ulgi)

-- dzieci w wieku do 4 lat (78 % ulgi)

- umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych 
związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby 
patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego (78 % ulgi)



- funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli
określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 
z 2016 r., poz.1947) (78 % ulgi)

- umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego 
mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy 
czynnościach organów egzekucyjnych (78 % ulgi)

- żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności 
urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu (78 % ulgi)

- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna – wyłącznie na trasie przejazd z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka 
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny -
i z powrotem (78 % ulgi)

-- jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej – wyłącznie 
na trasie jak wyżej (78 % ulgi)

- żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, 
oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równoległych (78 % ulgi)

- cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 
(78 % ulgi)

- inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczani do I grupy inwalidztwa  (78 % ulgi)


