Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 247 /2015
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 16 października 2015 r.

Zmiana nr 1
Cennika Usług Przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM)

W Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.(C-SKM), zatwierdzonym
i przyjętym do stosowania w Spółce Uchwałą nr 173/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Przypisy widniejące pod Tabelą nr 1 otrzymują następujące brzmienie:
„

1)

dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 1, zostały określone w rozporządzeniach:
a) Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1427),
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 poźn. 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).”

2. W Dziale II. Wykaz opłat dodatkowych, tabela „Wykaz opłat dodatkowych” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany.

2. Zmiany wchodzą w życie z dniem 23 października 2015 r.

Załącznik nr 1
do Zmiany nr 1
do Cennika usług przewozowych (C-SKM)

Wykaz opłat dodatkowych

Jeżeli przy poszczególnych opłatach nie postanowiono inaczej, przy obliczaniu opłat dodatkowych rozpoczętą
godzinę lub dzień liczy się za pełne, przy czym jako dzień liczy się czas od godziny 0.01 do godziny 24.00.

Stawka
Nr

Nazwa opłaty

kodu

Stawka

lub opłata lub opłata
brutto

PTU w zł

netto

w złotych

113
1. Opłata za kartę „Senior-SKM”

30,00

27,78

2,22

11,20

9,11

2,09

2,80

2,59

0,21

2. Opłata manipulacyjna

Opłata pokrywająca koszty poniesione przez przewoźnika w
związku z nie posiadaniem przez podróżnego - w trakcie kontroli:
1) ważnego dokumentu poświadczającego jego
uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu;
2) ważnego biletu okresowego imiennego
i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym
przejeździe
Uwaga: Należność pobrana za biletem blankietowym w kwocie
niższej od kosztów manipulacyjnych, przypada w całości na pokrycie
tych kosztów.
3. Opłata za wydanie w pociągu biletu blankietowego
lub strefowego
Za wydanie w pociągu biletu na przejazd, przewóz
rzeczy oraz za skasowanie biletu kartkowego po wejściu wyłącznie
przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła
pociągu,(a w przypadku nieobecności w tej części pociągu
kierownika/ konduktora/ upoważnionego do kontroli – należy
oczekiwać na jego przybycie).

