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Mając na uwadze współczesne rozwiązania związane z kanałami sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej, mając na uwadze zwiększenie ich dostępności a przez to docelowo 
zwiększenie przychodów z tego tytułu zwracam się z prośba o informację co do 
możliwości montażu biletomatów w pojazdach komunikacji miejskiej w Zgierzu. 

Czy były wykonywane analizy tego problemu, jeśli tak to proszę o udostępnienie tego 
dokumentu. 
Jeśli nie, zwracam się z prośbą o przygotowanie takiej analizy, obejmującej całość sieci 
sprzedaży biletów. 

Proszę także o informacje co do liczby pasażerów MUK w Zgierzu oraz liczby ujawnionych 
„gapowiczów". 

Proszę także o informację kiedy zostaną przywrócone zdewastowane biletomaty 
stacjonarne, oraz czy opracowano sposób na uniknięcie kolejnych dewastacji, np. montaż 
monitoringu wizyjnego. 
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W odpowiedz i  na  Pana  in te rpe lac ję  in formuję ,  że  pomimo wie lu  s ta rań  p ie rwsze  s tac jonarne  

b i le tomaty  z  Zgierzu  zos ta ły  zdewas towane  dwa tygodnie  po  ich  za ins ta lowaniu .  Trwają  

ana l izy  techniczne  możl iwośc i  ich  przywrócenia .  

Nie  mnie j  j ednak  pracujemy nad  pozyskaniem ki lku  ko le jnych  b i le tomatów w ramach nowego 

pro jek tu .  

W przysz łym roku  p lanowany jes t  t akże  montaż  mobi lnych  b i le tomatów w częśc i  au tobusów.  

Wyklucza jąc  wspomniane  b i le tomaty ,  sprzedaż  b i le tów komunikac j i  mie j sk ie j  w  Zgierzu  

odbywa s ię  za  pośrednic twem wie lu  punktów handlowych i  za  pomocą  cz te rech  ap l ikac j i  

mobi lnych .  

Liczba  wys tawionych  wezwań za  jazdę  bez  ważnego b i le tu  począwszy  od  począ tku  roku  

wynios ła  3816 .  
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