
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

1)
 

z dnia 7 lipca 2003r. 

w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób 
do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2003r.) 

Na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 
i Nr 181, poz. 1515) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie kombatantów oraz innych osób wymienionych 
w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, do korzystania z ulgi, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 
1 tej ustawy, są zaświadczenia wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg. 

§ 2. Zaświadczenia i legitymacje wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez: 
 1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 
 2) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
 3) Urząd do Spraw Kombatantów, 
 4) Związek Bojowników o Wolność i Demokrację albo Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, 
zawierające wpisy o uprawnieniach do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z ulgą 
przysługującą do dnia 30 stycznia 2002 r., poświadczają uprawnienia do ulgowych przejazdów na 
zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 
(Dz. U. Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1143), do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości 
przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 8, poz. 73). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

___________ 
1)

 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). 

 

 


