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W związku z głosami zgierzan, którzy mają utrudnione powroty do Zgierza 
w godzinach nocnych proszę o przedstawienie analizy kosztowej dotyczącej utrzymania 
kursów nocnych autobusu Z 45 i 46 przez całą noc. 

Łódź jest centrum aglomeracji, centrum życia kulturalnego i rozrywkowego także 
dla zgierzan. Utrudniony powrót późnowieczorny utrudnia korzystani z atrakcji takich 
jak kino, kluby, koncerty. 

Ostatni autobus Z45 odjeżdża z krańcówki Świtezianki ok 23:20. Z46 ma jeszcze 
trzy późniejsze kursy, ale warto zauważyć, że odbywają się one tuż przed przyjazdem 
autobusu nocnego N2. 

I tak autobus N2 przyjeżdża 23 i 53 minuty po godzinie, a Z45 odjeżdża 23:20 
natomiast Z46 o 22:51, 0:21, 1:56, 2:51. Zatem w rozkładzie jest tylko jeden teoretycznie 
zgrany kurs z centrum Łodzi do Zgierza. 

Nie mogąc oczekiwać od mieszkańców powrotu powrotu tylko takimi sposobami 
jak własny samochód czy dużo droższe taksówka lub carsharing miasto Zgierz nie 
zapewniając takiego wachlarza rozrywki jak Łódź powinno chociaż zapewnić możliwość 
bezpiecznego powrotu do domu. Inaczej niestety powodujemy wykluczenie z możliwości 
korzystania z atrakcji dużej liczbie Zgierzan. 
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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuję, że kursy autobusów linii Z 46 
są realizowane w godzinach nocnych. Linie Z 45 i Z 46 organizuje Zarząd Dróg i Transportu 
w Lodzi. Funkcjonują one w oparciu o Porozumienia Międzygminne, co oznacza, że wszelkie 
zmiany w funkcjonowaniu tych linii wymagają zgody pozostałych uczestników porozumienia, 
na których spoczywa obowiązek finansowania usługi przewozowej n w/w liniach. 

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zwrócą się do organizatora przewozów, 
z prośbą o korelację kursów linii autobusowych Z 45 i Z 46 z linią N . tak by umożliwić 
dogodne przesiadanie się pasażerów. Po uzyskaniu odpowiedzi, niezwłocznie zostanie Pan 
poinformowany, o decyzjach podjętych przez Zarząd Dróg i Transportu w Lodzi. 
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