Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 195/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zmiana nr 5
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. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli nr 1 na stronie 12 w wierszu 27, w kolumnie pierwszej zapis w nawiasie
otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)”,
2) nad tabelą nr 2 na stronie 12, w pkt 3 , zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „(t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 937 z późn. zm.).”,
3) nad tabelą nr 3 ma stronie 13, zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 1510 z pźn. zm.)” zastępuje się zapisem: „(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1799)”,
4) w tabeli nr 4 na stronie 14 w wierszu nr 2 w kolumnie szóstej wyraz:„50” zastępuje
się wyrazem: „50*” i dodaje się pod tabelą nr 4 przypis w brzmieniu: „* Począwszy
od dnia 9.12.2018 r. bilety sieciowe imienne z ulgą handlową 50% nie będą
sprzedawane.”,
5) skreśla się tabele opłat nr 33 - 34, 36 z biletami kwartalnymi na stronach 47-48,
50 oraz nr 47-48, 50 na stronach 61-62, 64,
6) skreśla się tabele opłat nr 51 i 52 za bilety sieciowe na stronach 65-66,
7) skreśla się tabelę opłat nr 53 za bilety abonamentowe na stronie 67,
8) skreśla się w tabelach opłat nr 56 - 59 za Grupowe Bilety Strefowe, Rodzinne
Bilety Strefowe, Dobowe Bilety Strefowe, Trzydobowe Bilety Strefowe, na
stronach 70-73 wiersz pierwszy i trzeci dotyczący:
a) biletów „W granicach jednego miasta”,
b) biletów „Na całej sieci SKM ograniczonej stacjami/przystankami: Lębork –
Kościerzyna – Kartuzy – Gdańsk Śródmieście”.
2. Zmiany obowiązują od dnia 9 grudnia 2018 r.
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