Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 95/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 8 maja 2017 r.

Zmiana nr 1
Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM)
zawierającego tabele opłat przewozowych oraz opłaty dodatkowe w tym w razie niedopełnienia
obowiązku zapłaty należności przewozowych

1. W Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM)
zawierającym tabele opłat przewozowych oraz opłaty dodatkowe w tym w razie
niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych, przyjętym do stosowania w
Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Uchwałą nr 52/2017 Zarządu
Spółki z dnia 8 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w Tabeli nr 1:
a) poz. 3 otrzymuje brzmienie:
3
.

Funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej
w
czasie
wykonywania
czynności
służbowych kontroli określonej w dziale V
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 r., poz.
1947 z późn. zm.).

-

100

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu
tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z
ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby
celnej lub właściwego naczelnika urzędu Celnego.

b) przypisy widniejące pod poz. 9 w Tabeli 1 otrzymują następujące brzmienie:
„

(1)

dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 1, zostały określone w rozporządzeniach:
a)
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 810),
b)
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 56, poz. 340 z póżn. zm.), oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2001r. Nr 157, poz. 1848 z późn.zm), (poz. 2 - 5, 9),
c)
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. z 14 lutego
2007 r. Nr 24, poz. 153) -dot. poz. 13 i 14,
d)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997r., Nr 104, poz. 664, z późn.
zm.).
(2)
za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie
o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy).”

c) po poz. 18 dodaje się poz. 18a w brzmieniu:
18a. Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do
ukończenia 18. roku życia, w okresie
pobierania nauki języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej lub
innych przedmiotów nauczanych w języku
polskim w:
1)

2)
3)

37

49

Legitymacja ucznia wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej
okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie
tożsamości i wieku dziecka.

szkołach
prowadzonych
przez
organizacje społeczne za granicą
zarejestrowanych
w
bazie
prowadzonej przez upoważnioną
jednostkę
podległą
ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i
wychowania,
szkołach
funkcjonujących
w
systemach oświaty innych państw,
sekcjach polskich funkcjonujących
w
szkołach
działających
w
systemach oświaty innych państw,

1

4)

szkołach europejskich działających
na podstawie Konwencji o Statucie
Szkół Europejskich, sporządzonej w
Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994
r. (Dz. Z 2005 r. poz. 10).

d) po poz. 22 dodaje się pozycję 22a w brzmieniu:
22. Nauczyciele uczący języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej lub
innych przedmiotów nauczanych w języku
polskim w szkołach i sekcjach, o których
mowa w poz. 18a.

33

33

Legitymacja nauczyciela wydana przez Konsula Rzeczpospolitej
Polskiej okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie
tożsamości nauczyciela.

2) przypisy widniejące nad Tabelą 2 otrzymują następujące brzmienie:
1)
2)
3)

„TABELA Nr 2 - na podstawie ustaw:
z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z .2015 r. poz. 840 z póżn. zm.) oraz
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z
2016 r., poz. 1255 z póżn. zm.),
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).”

3) zapis nad Tabelą nr 60 i 61 otrzymuje brzmienie:

- w granicach miasta Gdańska i Sopotu
(Gdańsk Śródmieście – Sopot Kamienny Potok – Gdańsk Osowa),
- w granicach miasta Gdyni i Sopotu
(Gdynia Cisowa – Sopot Wyścigi – Gdynia Wielki Kack)

2. Zmiany obowiązują od dnia 9 maja 2017 r.

2

