Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zmiana nr 4
Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM)
„Taryfa Pomorska”
1. W Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) „Taryfa
Pomorska”,

przyjętym

do

stosowania

w

Spółce

PKP

Szybka

Kolej

Miejska

w Trójmieście Sp. z o.o. Uchwałą nr 93/2020 Zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r.
z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) na stronie nr 7:
a) w pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327
z późn. zm.)”,
b) w tabeli nr 1 w wierszu nr 3 kolumna pt.: „Dokumenty poświadczające
uprawnienia do ulgowych przejazdów(1)” otrzymuje brzmienie: „Legitymacja
służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności służbowych,
zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego dyrektora izby administracji
skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.”;
2) na stronie nr 11 w tabeli nr 1:
a) w wierszu nr 21 w kolumnie pt.: „Dokumenty poświadczające uprawnienia do
ulgowych przejazdów” zapis w nawisie w pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 293 z późn.zm.)”,
b) w wierszu nr 27 w kolumnie pt.: „Uprawnieni do ulgi’ zapis w nawiasie otrzymuje
brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 z późn. zm.)”;
3) na stronie nr 12:
a) w pkt 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2055)”,
b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 z późn. zm.) oraz z
dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159).”,
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c) w tabeli nr 2 w wierszu nr 35 w kolumnie pt.: „Dokumenty poświadczające
uprawnienia do ulgowych przejazdów(4) (5)” wyraz: „politycznej” zastępuje się
wyrazem: „politycznych”,
d) w tabeli nr 2, po wierszu nr 35 dodaje się wiersz nr 36 w brzmieniu:
Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje,
wydane przez regionalne centrum, Wojskowe
Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i
krwiolecznictwa.
Honorowy dawca krwi, który oddał co
najmniej 3 donacje krwi lub jej
36.
składników, w tym osocze po chorobie
COVID-19

UWAGA: Ulga obowiązuje wyłącznie w czasie stanu
zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.
Z uprawnienia można korzystać przez 6 miesięcy
od daty wydania zaświadczenia np. jeżeli
zaświadczenie wydane było przed 26 stycznia 2021
r., to wówczas z ulgowych przejazdów można
korzystać do 26 lipca 2021 r.
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2. Zmiany obowiązują od dnia 15 lutego 2021 r.
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