Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 130/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiana nr 13
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 § 1 ust. 2:
a) pkt 1 lit. b zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. nr 38, poz. 266 z
późn. zm.);
b) pkt 7 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 937)”,
2) § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bilety okresowe odcinkowe wydawane są z kas elektronicznych, automatów biletowych, z mobilnych terminali
do sprzedaży biletów (tylko bilety miesięczne imienne) oraz za pośrednictwem platformy internetowej, na
przejazdy pociągami SKM, w dowolnej relacji wybranej przez podróżnego, zawartej na linii obsługiwanej przez
PKP SKM.”

3) w § 48a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na odpłatny przewóz roweru w wagonach spalinowych zespołów trakcyjnych wydaje się:
1) rezerwację miejsca na przewóz roweru – 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 roweru 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 na przewóz roweru, 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,
4) bilet zerowy do biletu miesięcznego z ceną zryczałtowaną – wyłącznie u kierownika
pociągu/konduktora. W przypadku braku rezerwacji miejsca na przewóz roweru, gdy podróżny
posiada bilet miesięczny na przewóz roweru, kierownik pociągu/konduktor może zezwolić na przewóz
roweru wystawiając podróżnemu bilet zerowy na przewóz roweru. Bilet jest ważny łącznie z biletem
miesięcznym na przewóz roweru, do którego został wydany.”

2. Zmiany obowiązują od dnia 3 sierpnia 2018 r.
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