Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 296/2015
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zmiana nr 2
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. Dział II. „Wykaz opłat dodatkowych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
zmiany.

2. Zmiany wchodzą w życie z dniem 13 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1
do Zmiany nr 2
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

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).

Opłaty dodatkowe
Wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117)

1. W razie stwierdzenia braku:

1) odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu;
przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za
przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.
2. Opłata dodatkowa wynosi:
1) 150,00 zł - za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu;
2) 120,00 zł - za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
3) 60,00 zł - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w
szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
a) rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty,
bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do
przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych
warunków.
3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu SKM,

wysokość opłaty dodatkowej ustala się na:
1) w pkt.1 - wynosi 40,00 zł;
2) w pkt.2 - wynosi 30,00 zł;
3) w pkt.3 - wynosi 20,00 zł;
4. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty

wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej
w ust.2 obniża się o 45%, tj.:
1) w pkt.1 - wynosi 82,50 zł.
2) w pkt.2 - wynosi 66,00 zł.
3) w pkt.3 - wynosi 33,00 zł.
5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymanie lub

zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 450,00 zł.

Obowiązuje od dnia 01 września 2015 r.

