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K A R T A  U S Ł U G   N R  O/02 

REFERAT OŚWIATY (O) 

 

Nazwa usługi: DOWÓZ LUB ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA 

Odpowiedzialny za daną usługę: Katarzyna Wąsińska- Jano 

Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45 

Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116,185 

Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00 

Wymagane dokumenty i wnioski: 
 

1. zwrot kosztów przejazdu ucznia - środkami komunikacji publicznej lub prywatnym 

środkiem transportu (samochodem osobowym) 

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 

lub przedszkola, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/VII/2018 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 14  sierpnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów 

przejazdu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Miasta Milanówka - (druk do pobrania na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka http://bip.milanowek.pl 

oraz w Referacie Oświaty) 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia do 16 roku życia, 

2) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia powyżej 16 roku życia, 

3) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

http://bip.milanowek.pl/


kształcenia specjalnego, 

4) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (w przypadku dowozu 

organizowanego przez wnioskodawcę), 

5) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły/przedszkola,  

6) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej pojazdu. 
 

2. organizacja bezpłatnego dowozu ucznia  

Wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego 

do szkoły lub przedszkola (druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Miasta Milanówka http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty). 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia do 16 roku życia, 

2) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia powyżej 16 roku życia, 

3) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

4) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły/przedszkola. 

Opłaty: nie pobiera się 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie  

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 996 ze 

zm.) 

2. Zarządzenie Nr 139/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14  sierpnia 2018 

roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek uczniów 

niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących 

mieszkańcami Miasta Milanówka.  

 

 

Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

Opracowała: Katarzyna Wąsińska- Jano                20.08.2018 r.

   

Zatwierdziła: Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz  Miasta Milanówka        20.08.2018 r. 

 

http://bip.milanowek.pl/

