Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 21 maja 2018 r.

Zmiana nr 4
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 Spisie treści, dodaje się kolejno:
„7a. Tabela opłat za rezerwacje miejsca dla przewożonego roweru (Tabela 54a)………………..………………….68
7b. Tabela opłat za przewóz roweru (zabierany jako dodatkowy)(Tabela 54b )………………………………….…68a
7c. Tabela opłat za bilet miesięczny na przewóz roweru (Tabela 54c )……………………………………………..68a”

2) na stronie nr 7:
a) pkt 1 i 2 nad Tabelą nr 1 otrzymują brzmienie:
„1) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).”

b) w Tabeli nr 1 w wierszu trzecim nawias otrzymuje brzmienie:
„(Dz. U. z 2018 r., poz. 508).”

3) na stronie nr 10 w przypisie drugim pod wierszem 13 zapis w lit. a: „Biurze
Ochrony Rządu” zastępuje się zapisem: „Służbie Ochrony Państwa”;
4) na stronie nr 12 pkt 1 i 2 nad Tabelą nr 2 otrzymują brzmienie:
„1) z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2193) oraz
2) z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 276),”

5) na stronie nr 68 pod Tabelą nr 54 dodaje się Tabelę nr 54a w brzmieniu:
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7a. Tabela opłat za rezerwacje miejsca dla przewożonego roweru
Tabela nr 54a
Tabela opłat za rezerwacje miejsca dla przewożonego roweru

Za odległość
w km

Cena brutto

1 - 220

3,00

Cena netto

PTU

w złotych
2,44

0,56

6) po stronie nr 68 dodaje się stronę 68a w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej zmiany.
2. Zmiany obowiązują od dnia 26 maja 2018 r.
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 4 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

7b. Tabele opłat za przewóz roweru (zabierany jako dodatkowy)

Tabela nr 54b

Tabela opłat za przewóz roweru (zabrany jako dodatkowy)

Za odległość
w km

Cena brutto

1 - 220

3,00

Cena netto

PTU

w złotych
2,44

0,56

7c. Tabele opłat za bilet miesięczny na przewóz roweru

Tabela nr 54c

Tabela opłat za bilet miesięczny na przewóz roweru

Za odległość
w km
1 - 220

Cena brutto

Cena netto

PTU

w złotych
30,00

24,39

Obowiązuje od dnia 26 maja 2018 r.

68a

5,61

