
PREZYDENT Zgierz, dniaJĄ czerwca 2015 r. 

M i a s t a Zg ie rza 

Przemysław Staniszewski 

Pan Jakub Pyrzanowski 
radny Rady Miasta Zgierza 

W związku z Pana interpelacją z dnia 1 czerwca 2015 r., w sprawie: przedstawienia kosztów 

funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu, stopy zwrotu tych wydatków 

ze sprzedaży biletów, kwot ponoszonych z tytułu wydruku, rozprowadzania, kontroli i windykacji 

biletów, oraz ilości osób korzystających z miejskiej komunikacji w rozbiciu na lata 2012, 2013 i 2014, 

przekazuję poniżej wnioskowane informacje. 

1) łączny koszt funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej wyniósł 8 627 367,91 zł 

w roku 2012, 9 247 654,44 zł w roku 2013, 10 453 404,72 zł w roku 2014; 

2) łączna kwota wpływów uzyskana ze sprzedaży biletów wyniosła 4 929 048,10 zł 

(autobusy i tramwaje) w roku 2012, 4 382 899,63 zł (autobusy) w roku 2013, 

4 642 305,12 zł (autobusy) w roku 2014; 

3) koszty wydruku biletów i znaczków wyniosły 16 440,25 zł w roku 2012, 16 254,01 zł 

w roku 2013, 16 479,55 zł w roku 2014; 

4) w związku z faktem, iż sprzedaż biletów realizowana jest w oparciu o sieć punktów 

komercyjnych, koszty związane z dystrybucją nie występują; 

5) koszty zatrudnienia drużyn kontrolerskich wyniosły 355 680, 98 zł w roku 2012, 

293 797,72 zł w roku 2013, 291 330, 77 zł w roku 2014; 

6) koszty windykacji należności cywilnoprawnych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego 

biletu w latach 2012-2014 utrzymywały się na poziomie 30.000,00 - 40.000,00 zł rocznie; 

7) w latach 2012 - 2013 nie prowadzono badań napełnienia, natomiast zgodnie z pomiarami 

przeprowadzonymi w pierwszej połowie 2014 r. w dzień powszedni ze zgierskiej 

komunikacji autobusowej korzysta 16 685 pasażerów, w sobotę 8554 pasażerów, 

w niedzielę 5193 pasażerów. 
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