Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiana nr 3
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 poz. 12 otrzymuje brzmienie:

12. Osoby
niezdolne
do
samodzielnej egzystencji (3)

49

-

Jeden z nw. dokumentów:
1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji
lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji
albo Szefowi
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
lub
Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy
inwalidztwa,
3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do
pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność
do
samodzielnej egzystencji,
4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu
świadczenia uzależnionego od zaliczenia do I grupy inwalidów
albo do uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji,
6) wypis z treści orzeczenia: lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS,
stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do
I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej
egzystencji,
8) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzający niezdolność do
samodzielnej egzystencji,
9) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego, z wpisem
o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny
stopień niepełnosprawności.
Dokumenty wskazane w pkt. 1 – 8 okazuje się wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej.

2) Tabela nr 4 wraz z przypisami otrzymuje brzmienie:
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TABELA Nr 4 – ulgi handlowe
Lp.

Uprawnienia do ulgi

1.

Osoby powyżej 60 roku życia
Osoby dla których pracodawca wykupił
uprawnienie do ulgi 50%
Grupy podróżnych liczące co najmniej 10
osób na podstawie biletu zbiorowego
(grupy liczące do 100 osób i przewożące
maks. 6 rowerów).

2.

3.

Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach w klasie 2 pociągów
SKM, na podstawie biletów:
okresowych kwartalnych sieciowych
jednorazowych
imiennych
imiennych
imiennych
25
10
10
50

W przypadku grup liczących powyżej 100
osób i przewożących więcej niż 6 rowerów
przejazd grupy odbywa się na podstawie
biletu zbiorowego i zgłoszenia przejazdu
grupy (wzór nr 67 do TP-SKM). Na każde
dziesięcioro
podróżnych
będących
uczestnikami przejazdu grupowego jeden
przewodnik
jest
uprawniony
do
bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba
przewodników/opiekunów jest większa, dla
osób tych stosuje się ulgę 50%.

50

50

50

-

-

Dokumenty
poświadczające
uprawnienia do ulgowych
przejazdów
Dokument tożsamości

50

Legitymacja wzór H-1096

-

Druk zgłoszenia wg wzoru nr
67 TP-SKM (dla grup
liczących powyżej 100 i
przewożących więcej niż 6
rowerów).

3) Tabele nr: 3 (str. 17), 14 (str. 28), 25 (str. 39), 35 (str. 49), 39 (str. 53), 49 (str. 63) skreśla
się;
4) w Tabelach nr 51 (str. 65) oraz 52 (str. 66) skreśla się wiersze dotyczące ulgi 30%;
5) w Tabeli nr 56 (str. 70) i w Tabeli nr 57 (str. 71) zapis w kolumnie pierwszej: „Na całej sieci
SKM ograniczonej stacjami/przystankami: Słupsk – Kościerzyna – Kartuzy – Gdańsk
Śródmieście”

zmienia

się

na

zapis:

„Na

całej

sieci

SKM

ograniczonej

stacjami/przystankami: Lębork – Kościerzyna – Kartuzy – Gdańsk Śródmieście”;
6) Tabela nr 58 (str. 72) otrzymuje brzmienie:
Zasięg biletu

W granicach jednego miasta
ulga 50%

Cena
brutto
w złotych
BILETY STREFOWE
10,00
5,00

Cena
netto
w złotych

PTU
w
złotych

9,26
4,63

0,74
0,37

Na obszarze ograniczonym
stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście –
Wejherowo – Żukowo
ulga 50%

14,00

12,96

1,04

7,00

6,48

0,52

Na całej sieci SKM ograniczonej
stacjami/przystankami: Lębork – Kościerzyna –
Kartuzy – Gdańsk Śródmieście
ulga 50%

32,00

29,63

2,37

16,00

14,81

1,19

7) w Tabeli nr 59 (str. 73) zapis w kolumnie pierwszej: „Na całej sieci SKM ograniczonej
stacjami/przystankami: Słupsk – Kościerzyna – Kartuzy – Gdańsk Śródmieście” zmienia
się na zapis: „Na całej sieci SKM ograniczonej stacjami/przystankami: Lębork –
Kościerzyna – Kartuzy – Gdańsk Śródmieście”;
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8) w Tabelach nr 60 (str. 74) i 61 (str.75):
a) 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 Karwiny)
b) skreśla się wiersze dotyczące ulgi 30%;
9)

w Tabelach nr 62 (str. 76) i 63 (77) skreśla się wiersze dotyczące ulgi 30%.

2. Zmiany obowiązują od dnia 10 grudnia 2017 r.
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