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§ Podstawa prawna 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   

        Przewóz osób niepełnosprawnych 
 

Uchwała nr XXXVII/394/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 28 maja  
2013 r. w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków 
korzystania  i odpłatności za te usługi  

 

 

 

 

 
  

Rehabilitacja społeczna i zawodowa 



Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

 

1. Warunki i dokumenty wymagane od wnioskodawcy 
 

 
 do korzystania z usług uprawnione są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta:  

 - uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub ośrodków umożliwiających 
realizację obowiązku szkolnego bądź będący słuchaczami szkół policealnych i wyższych, 

- osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
- osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, 
- osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się publicznymi środkami transportu, 
- osoby niewidome, 
- opiekunowie lub psy asystujące, 
- osoby po ukończeniu 75 roku życia oraz ich opiekunowie, 

 podstawę do korzystania z transportu stanowi: orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej, 
zaświadczenie lekarskie wykluczające możliwość poruszania się publicznymi środkami transportu, odcinek renty, orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności, ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, legitymacja Polskiego Związku 
Niewidomych lub legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, 

 w przypadku szczególnej potrzeby przewozu poza teren miasta lub przejazdu poza godzinami pracy Przewoźnika, osoba 
niepełnosprawna składa pisemną prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznym celem wyrażenia zgody na taki przejazd.  

 korzystanie z usług przez instytucje i organizacje pozarządowe w celach bezpośrednio związanych z realizacją potrzeb osób 
niepełnosprawnych, według odpłatności po kosztach Przewoźnika. 

 
 

 

2. Odpłatność za przewóz 
 

 Osoby niepełnosprawne, ponoszą odpłatność, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej bądź dochód na osobę w rodzinie 
przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dla osoby 
samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł),  

 usługobiorcy wnoszą bezpośrednio u kierowcy opłatę za wykonaną usługę przewozową w wysokości 3,00 zł za pierwsze 5 km  
i 0,60 zł za każdy następny kilometr 

 w przypadku postoju koszt każdej rozpoczętej godziny wynosi 3,50 zł (nie dotyczy pierwszej godziny postoju w celach leczniczo 
– rehabilitacyjnych) 

 zwalnia się z ponoszenia odpłatności dzieci i młodzież uczącą się do ukończenia 26 roku i ich opiekunów, 
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3. Realizacja zgłoszeń:  
 

 
 w godzinach  700 - 1500 

 
 

 
Zgłoszenia przyjmuje: 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   
w Suwałkach ul. Sejneńska 82  
od poniedziałku do piątku  w godzinach od 700 -1500 pod nr  tel. 87 566 50 20 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


