
2. Przejazdy ulgowe:  

Lp. Osoby uprawnione Dokument potwierdzający uprawnienie 

1. 
dzieci w wieku od 4 do 7 lat, nie posiadające 

Gdańskiej Karty Mieszkańca 
oświadczenie opiekuna 

2. 

uczniowie szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych nieuprawnieni do korzystania 

z Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz uczniowie szkół 

policealnych o uprawnieniach szkół publicznych do 

ukończenia 24 roku życia 

legitymacja szkolna wydana według wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw 

edukacji narodowej lub kultury 

3. 
dzieci i młodzież w wieku do lat 16 uczęszczające do 

szkół poza granicami kraju 

dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający datę 

urodzenia 

4. 
uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni 

do ukończenia 26 roku życia 

Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 „Student” 

lub karta „ISIC” wydana poza granicami kraju 

5. doktoranci 
legitymacja doktoranta według wzoru określonego 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

6. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych 
legitymacja słuchacza kolegium pracowników służb 

społecznych 

7. 
młodzież dotknięta inwalidztwem oraz młodzież 

niepełnosprawna w wieku od 16 do 30 lat 

legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez 

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

wraz z dokumentem ze zdjęciem 

8. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 
legitymacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku 

9. emeryci i renciści 
legitymacja emeryta – rencisty i dokument ze 

zdjęciem 

10. kombatanci legitymacja kombatanta 

11. 
studenci szkół wyższych i wyższych szkół 

zawodowych bez względu na wiek 
legitymacja studencka 

12. 

weterani poszkodowani (art.30 ust.1 pkt.1) 

ustawy z dnia 19.08.2011r. o weteranach 

działań poza granicami państwa – Dz.. u. Nr 

205.poz.1230) 

legitymacja weterana poszkodowanego wraz z 

legitymacją emeryta - rencisty 

13. 

działacze opozycji antykomunistycznej oraz 

osoby represjonowane z powodów politycznych 

(art. 13a.1.) ustawy z dnia 20.03.2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów 

politycznych – Dz. U. z 2020 r. poz. 319, 1578) 

legitymacja dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej lub osób represjonowanych 

z powodów politycznych, której wzór określa 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1252) 

 


