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Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W związku z uwagami Pasażerów co do stanu technicznego taboru firmy Markab 
wykonującej usługę przewozową na rzez MUK Zgierz proszę o przedstawienie informacji 
na temat liczby wykorzystywanych autobusów. Roku ich produkcji, norm spalin, jakim 
odpowiadają oraz wskazanie podmiotu, który realizuje przeglądy techniczne. 

Czy badane są spaliny z tych pojazdów i czy mieszczą się one w dopuszczalnych 
granicach? 

Proszę także o informację, czy są rozważane kolejne zakupy autobusów na paliwo 
gazowe oraz jak po wielomiesięcznym okresie użytkowania gazowych autobusów 
wypadają one w porównaniu z dotychczas używanymi? 
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Zgierz, dnia 07 sierpnia 2019 r. 

Sz. P. 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 29 lipca br. w załączeniu 

przekazuję informacje przygotowaną przez Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w 

Zgierzu. 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 

Zaierz 
tel. (42)714 31 00 
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Sz. P. Łukasz Wróblewski 

Radny Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, w sprawie stanu technicznego taboru ZPK 
„Markab" Sp. z o.o., wykorzystywanego do obsługi funkcjonujących linii komunikacyjnych 
informuję, iż Spółka „Markab" do realizacji zadań wynikających z umowy z Miejskimi Usługami 
Komunikacyjnymi w Zgierzu wykorzystuje łącznie 52 pojazdy, które spełniają normy emisji 
spalin w zakresie zgodnym z rokiem produkcji oraz rodzajem paliwa stosowanego do zasilania 
silników. 

Jednocześnie informuję, iż badania techniczne autobusów wykonywane są w Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów EZG/OI. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym autobusy pooddawane 
są badaniom technicznym co 6 miesięcy. Obligatoryjną częścią czynności kontrolnych 
wykonywanych w trakcie badania jest między innymi, sprawdzenie zadymienia generowanego 
przez układ wydechowy pojazdów. 

Zarząd Spółki, mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne i redukcję poziomu emisji 
spalin, realizuje program zwiększania liczby pojazdów niskoemisyjnych w ramach posiadanego 
taboru. Powyższe działania są z sukcesami prowadzone od 2018 roku. 

W najbliższym czasie planowane są kolejne zakupy autobusów zasilanych CNG. 

Kierownik Miejskich Usług 
Komunikacyjrwch w Zgierzu 


