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Interpelacja 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

W trakcie jednym z głównych miejsc o zwiększonym narażeniu na zakażanie wirusem 
jest komunikacja miejska. Na początku pandemii pojazdy były odkażane czego dowodem 
był biały nalot na powierzchniach szyb, podłóg itp. 

W pewnym momencie nalot zniknął. Moje pytanie odnosi się do powodów tego stanu 
rzeczy. Czy wynika to ze zmiany środka dezynfekującego? Jeśli tak to jaki był stosowany 
poprzednio a jaki obecnie. Czy może z zakończeniem procesu dezynfekowania pojazdów. 

Sprawa kolejna dotyczy limitu osób w autobusach wprowadzonego Rozporządzeniem 
rządowym. Jak uregulowane jest egzekwowanie tego przepisu o liczbie pasażerów nie 
przekraczającej połowy stałych miejsc siedzących w autobusie? 

Czy odpowiadają za to kierowcy? W jaki sposób zostało to uregulowane. 
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Radny Rady Miasta Zgierza 
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Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

informację przygotowaną przez Panią Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 
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Pan Łukasz Wróblewski 

Radny Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą dezynfekcji - odkażania 
autobusów ZPK „Markab" Sp. z o.o. w okresie pandemii koronawirusa informuję, 
że wewnętrzne powierzchnie wszystkich pojazdów Spółki „Markab" są codziennie 
dezynfekowane przy użyciu środków dedykowanych do tego celu oraz posiadających 
stosowne atesty, gwarantujące bezpieczeństwo ich stosowania. 

Działania sanitarne będą kontynuowane tak długa, jak to będzie niezbędne. 

Natomiast limit osób, mogących podróżować w tym samym czasie środkiem 
publicznego transportu zbiorowego, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 
marca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii. 

Kierownik Miejskich Usług 
Kon i 


