
 
 

Uchwała nr LII/272/2022 

RADY GMINY KOLNO  

z dnia 26 lipca 2022 roku 

 

w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane 

gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Kolno 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) art. 50a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 

1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 

r., poz. 1371) oraz art.5 i art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 295)  

 

Rada Gminy Kolno,  uchwala co następuje: 

§ 1.   Wykaz osób uprawnionych do ulg oraz ich wysokość   

 

 Uprawnieni Wysokość ulgi  

1 Dzieci w wieku do 4 lat, gdy nie zajmują osobnego 

miejsca 

100 % na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

2 Dzieci w wieku do 4 lat, gdy zajmują osobne 

miejsce 

78% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

3 Dzieci w wieku od 4 lat, do rozpoczęcia odbywania 

obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

37% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

4. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia 

szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 

roku życia. 

49% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 

na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

5 Studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, 

które ukończyły studia pierwszego stopnia 

przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, 

w którym ukończyły te studia. 

51% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 

na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

6 Doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 

na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

7 ⃰ Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub 

niepełnosprawne 

78% na bilety jednorazowe i miesięczne w 

komunikacji zwykłej i przyśpieszonej 

8 ⃰ Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży 

dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych 

78% na bilety jednorazowe i miesięczne w 

komunikacji zwykłej i przyśpieszonej 



 

 
 
 

 

9 Senatorzy i posłowie 100% na wszystkie typy komunikacji   

10 Uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową 

służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i 

nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek 

tej służby w formach równorzędnych. 

78% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

11 Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie 

wykonywania czynności służbowych związanych z 

zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej 

migracji, realizowanych na szlakach 

komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu 

międzynarodowym. 

100 % na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

 

13 Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do I 

grupy inwalidów albo uznanego za całkowicie 

niezdolnego do pracy i niezdolnego do 

samodzielnej egzystencji (również kombatanci 

będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.  

78% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

14 Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do innej 

niż I grupa inwalidzka lub całkowicie niezdolny do 

pracy 

37% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

15 Kombatant oraz inne osoby uprawnione będące 

emerytami, rencistami i inwalidami. 

51% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

16 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży 

osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji. 

95% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

17 Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, 

Celnicy, Policjanci, Żandarmeria Wojskowa – tylko 

w czasie wykonywania czynności służbowych 

78% na bilety jednorazowe w komunikacji 

zwykłej i przyśpieszonej 

18 Nauczyciele przedszkoli publicznych lub 

niepublicznych oraz nauczyciele szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych - 

publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych; 

33% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 

na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

19 Nauczyciele akademiccy 33% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 

na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

20 Nauczyciele uczący języka polskiego, historii, 

geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim w szkołach i 

sekcjach 

33% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 

na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

 

⃰  ulga obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-

wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 

wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie 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. 



 

 
 
 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

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

Województwa Warmińsko – Mazurskiego jednak nie wcześniej niż od 1 września 2022 r.  

  

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                            Krystyna Krasuska 


