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Zapytani 

Mając na uwadze poprzednie tzw. Odpowiedzi na moje interpelacje i zapytania, 
które w ramach procedowania przesyłane były do Markab i wracały z najogólniejszą 
możl iwą odpowiedzią na najbardziej konkretne pytania proszę o informację z ramienia 
MUK Zgierz co do wskazania sposobu nadzoru wykonania umowy o wykonanie usług 
przewozów pasażerskich na terenie miasta Zgierza, której wykonawcą jest firma Markab. 

Jak często dokonywana jest kontrola czystości w pojazdach? Czy kontrole są 
zapowiedziane? 

Ile w roku 2019 (rozumiem, że odpowiedź trafi do mnie już w 2020, zatem proszę 
o informację do 31.12.2019) zostało skierowanych do wykonawcy wniosków o poprawę 
stanu technicznego, o wykonanie czyszczenia wnętrza lub karoserii pojazdu? 

Ile wpłynęło skarg i uwag od Pasażerów komunikacji na stan techniczny i stan porządku 
w pojazdach komunikacji miejskiej? 

Czy w 2019 roku zostały naliczone i ewentualnie w jakiej wysokości kary z tytułu 
nienależytego wykonywaania umowy przez Markab? 

Czy MUK Zgierz wie i może wskazać gdzie autobusy Markab przechodzą badania 
techniczne? Czy jest to stacja kontroli pojazdów należąca do innej spółki z rodziny 

Proszę także o przedstawienie informacji w temacie możliwości zastosowania we 
wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Zgierzu głośnomówiącego systemu 
informacji pasażerskiej, w tym przede wszystkim zawierającym nazwę właśnie 
obsługiwanego przystanku, najbliższego przystanku, numeru linii słyszalnego na 
zewnątrz autobusu, zmiany strefy taryfowej. To znakomicie ułatwi podróżowanie tak 
osobom starszym jak i tym podróżującym chociażby zaczytanym w książce czy 
zapatrzonym w smartfony. 

Markab? 



Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 30 grudnia 2019 r. 

Sz. P. 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 19 grudnia br. w załączeniu 
przekazuję informację przygotowaną przez Panią Kierownik Miejskich Usług 
Komunikacyjnych w Zgierzu. 
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Sz. P. Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą kontroli wykonywania usługi 
przewozowej świadczonej przez ZPK „Markab" Sp. z o.o. informuję, że kontrole prowadzone 
przez MUK odbywają się na bieżąco. 

Kontrole nie są zapowiedziane. 

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu informują, że zgodnie z zapisami umowy zawartej 
w dniu 11 czerwca 2014 r. o „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w Zgierzu" za należytą dbałość o zewnętrzny i wewnętrzy wygląd autobusów, zapewnienie ich 
czystości oraz właściwego stanu technicznego odpowiada ZPK „Markab" Sp. z o.o. 

MUK przyjmuje i rozpatruje skargi pasażerów, dotyczące funkcjonowania komunikacji 
miejskiej. Zgłoszenia rozpatrywane przez MUK dotyczące wymienionych przez Pana Radnego 
obszarów działalności jednostki, są szczegółowo analizowane w celu udzielenia odpowiedzi. 
W latach 2017-2019 do MUK wpłynęło łącznie 86 skarg. 

W 2019 r. kary nie zostały naliczone. 

Za przeglądy techniczne autobusów, odpowiada ZPK „Markab" Sp. z o.o. 

W kwestii zastosowania w pojazdach komunikacji miejskiej systemu głosowej informacji 

pasażerskiej, prowadzone są dalsze rozmowy z przewoźnikiem. 

Kierownik Miejsldeh Usług 
KomunikacyjnycrLw Zgierzu 


