Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 82/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 23 maja 2018 r.

Zmiana nr 11
Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej
postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

1. W Taryfie Przewozowej SKM (TP-SKM)zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
przyjętej do stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwałą nr 109/2016 Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. z późn. zm., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w Spisie treści, po § 48 dodaje się § 48a. w brzmieniu:
„§ 48a. Odpłatny przewóz rowerów ……………………………………………………………………………….……….45”

2) w § 38 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w celu uzyskania ulgi organizator przejazdu grupowego powinien zwrócić się do:
a) kasy biletowej lub kierownika pociągu/konduktora przed zamierzonym przejazdem – dotyczy grup
liczących mniej niż 100 osób i grup przewożących maksymalnie 6 rowerów, z zastrzeżeniem, że przejazd
rowerów odbywa się bezpłatnie wyłącznie wagonami elektrycznych zespołów trakcyjnych (nie dotyczy
spalinowych zespołów trakcyjnych objętych rezerwacją miejsc). Postanowienia § 46 ust. 1 stosuje się
odpowiednio,
b)

siedziby SKM, na co najmniej 14 dni roboczych przed zamierzonym wyjazdem – dotyczy grup
liczących powyżej 100 osób i grup przewożących więcej niż 6 rowerów z prawidłowo wypełnionym
„Zgłoszeniem przejazdu grupy”, z zastrzeżeniem, że przejazd rowerów odbywa się bezpłatnie wyłącznie
wagonami elektrycznych zespołów trakcyjnych (nie dotyczy spalinowych zespołów trakcyjnych objętych
rezerwacją miejsc). Postanowienia § 46 ust. 1 stosuje się odpowiednio;”;

3) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podróżny, posiadający ważny bilet na przejazd może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jako bagaż
podręczny łatwo przenośne rzeczy (np. złożony wózek dziecięcy, jeden rower, jedną parę nart, sanki, drobny
sprzęt gospodarstwa domowego itp.), z zastrzeżeniem że bezpłatnie może być przewieziony wyłącznie rower w
wagonach elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dla rozmieszczenia tych rzeczy podróżny ma prawo
rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje, a jeśli ze względów technicznych brak takiej
przestrzeni – obok zajmowanego miejsca. Nadzór nad przewożonym bagażem podręcznym sprawuje
podróżny.”

4) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47
Przewóz rowerów i wózków dziecięcych
1.

2.

Przewóz wózków dziecięcych w pociągach uruchamianych przez SKM odbywa się na warunkach określonych
w Regulaminie SKM. O ile zostały spełnione warunki określone w § 46 ust. 2 pkt 2, nie złożone wózki
dziecięce można przewozić w pociągach SKM bezpłatnie. Wózek dziecięcy powinien być przewożony pod
nadzorem podróżnego oraz nie może przeszkadzać podróżnym, powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń
wagonu.
Przewóz rowerów w pociągach uruchamianych przez SKM odbywa się na warunkach określonych w
Regulaminie SKM. O ile zostały spełnione warunki określone w § 46 ust. 1, nie złożone i nieopakowane rowery
można przewozić w pociągach SKM – wyłącznie w wagonach elektrycznych zespołów trakcyjnych –
bezpłatnie. Rower powinien być przewożony pod nadzorem podróżnego oraz nie może przeszkadzać
podróżnym, powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu.”
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5) po § 48, dodaje się § 48a w brzmieniu:
„§ 48a.
Odpłatny przewóz rowerów
1.
2.

3.

Odpłatny przewóz rowerów w pociągach uruchamianych przez SKM odbywa się na warunkach określonych w
Regulaminie SKM, wyłącznie w przypadku przewożenia rowerów w wagonach spalinowych zespołów
trakcyjnych.
Na odpłatny przewóz roweru w wagonach spalinowych zespołów trakcyjnych wydaje się:
1) rezerwację miejsca na rower – w kasie biletowej SKM lub u kierownika pociągu/konduktora.
Rezerwacja jest ważna łącznie z biletem na przejazd, do którego została wydana. W przypadku
przewozu roweru na kilku nie łączących się odcinkach, na każdy odcinek wydaje się osobną
rezerwację na przewóz roweru,
2) bilet z ceną zryczałtowaną na przewóz roweru (zabranego jako dodatkowy) – bez uprzedniej
rezerwacji miejsca w kasie biletowej SKM, wówczas gdy wszystkie miejsca w pociągu są już
zarezerwowane, bilet wydaje kierownik pociągu/konduktor w przypadku wyrażenia przez niego zgody
na przewóz roweru. Bilet na przewóz jest ważny łącznie z biletem na przejazd, do którego został
wydany,
3) bilet miesięczny z ceną zryczałtowaną – ważny we wszystkich pociągach uruchamianych przez SKM,
w przypadku każdorazowej uprzednio dokonanej bezpłatnej rezerwacji miejsca w kasie biletowej
SKM lub u kierownika pociągu/konduktora. Bilet na przewóz roweru jest ważny łącznie z biletem na
przejazd, do którego został wydany oraz bezpłatną rezerwacją.
Opłaty za przewóz roweru, są określone w Cenniku usług SKM.”

2. Zmiany obowiązują od dnia 26 maja 2018 r.
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