UPRAWNIENI DO BEZPŁATNYCH
PRZEJAZDÓW
1. Honorowi Obywatele Gminy Brwinów
2. osoby, które ukończyły 70 lat
3. osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji

4. osoby z niepełnosprawnościami
w stopniu znacznym

5. opiekunowie osób, o których mowa
w punkcie 3 i 4
6. osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z powodu choroby
narządu wzroku
7. osoby z orzeczoną całkowitą
niezdolnością do pracy i samodzielnej
egzystencji lub całkowitą niezdolnością do
pracy z powody choroby narządu wzroku

8. przewodnicy osób, o których mowa
w punkcie 6. i 7.
9. osoby z dysfunkcją intelektualną ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub osoby posiadające
I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem
10. uczniowie i studenci ze stwierdzoną
niepełnosprawnością, nie dłużej niż do
ukończenia 26 lat

11. opiekun dzieci i młodzieży, o których
mowa w pkt. 10, który:
a) podróżuje z uprawnionym,
b) podróżuje po uprawnionego lub po
odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na
trasie od miejsca zamieszkania do placówki
oświatowej, ośrodka terapii, przychodni
lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej
12. osoby uprawnione na zasadach
regulaminu Brwinowskiej Karty Mieszańca

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA DO ULGI
Legitymacja Honorowego Obywatela Gminy Brwinów
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający
wiek
Orzeczenie właściwego organu, w szczególności dokumenty
wymienione w §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z
2002 r., nr 179, poz. 1495 ze zm.)
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez
zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub
ważna legitymacja potwierdzająca stopień niepełnosprawności
wydana przez właściwy organ zgodnie ze wzorem określonym
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez
uprawniony organ lub legitymacja osoby niepełnosprawnej
wydana przez uprawniony organ
Przepisy prawa polskiego, w szczególności dokumenty wymienione
w §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października
2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., nr 179, poz.
1495 ze zm.)
na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez
zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z
dokumentem poświadczającym, że niepełnosprawność jest
spowodowana niepełnosprawnością intelektualną
ważna legitymacja wydana przez placówkę oświatową
lub legitymacja studencka oraz orzeczenie właściwego organu o co
najmniej częściowej niezdolności do pracy lub orzeczenie
właściwego zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważna
legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca
niepełnosprawność
- dla pkt. a) – na podstawie oświadczenia oraz dokumentów z pkt.
10
- dla pkt. b) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w
Urzędzie Gminy z podanym adresem miejsca zamieszkania
uprawnionego, placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni
lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, z imieniem i nazwiskiem
opiekuna wydanego przez te placówki
https://www.brwinow.pl/karta-mieszkanca.html

