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Interpelacja nr 17 VI kadencji RMZ / ^ K ^ 

Zwracam się do Pani Prezydent o spowodowanie przedstawienia, przez 
odpowiednie jednostki organizacyjne podlegle UMZ i związane z z nim 
finansowo, w formie pisemnej, programu restrukturyzacji i przystosowania 
komunikacji miejskiej do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych naszego 
miasta. 

W przeszłości (podobnie jak obecnie) przy okazji dyskusji o finansach 
komunikacji miejskiej były niesformalizowane propozycje zmian w komunikacji 
miejskiej z których przez 9 lat praktycznie nic nie wyniknęło. 

Program ten powinien określać horyzonty czasowe działań, koszty i 
korzyści oraz przewidywany pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny 
miasta. 

Dopiero z tego programu zatwierdzonego przez radnych RMZ i władze 
spółki komunikacyjnej powinna wynikać wielkość dotacji miasta i ceny biletów. 
Taka sekwencja działań była już postulowana przez większość radnych w 
poprzedniej kadencji. 
Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami radnych i opracowaniem pt 

,,Analiza funkcjonowania linii komunikacji miejskiej na obszarze obsługiwanym biletem 
Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu pod kontem ich reorganizacji, celem 
zracjonalizowania kosztów funkcjonowania " 

postulowany program powinien między innymi uwzględniać: 
• Jak największe dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób 

dojeżdżających do pracy i szkół np. przez wprowadzenie szybkiej i 
bezpośredniej komunikacji autobusowej do Łodzi. 

• Zwiększenie punktualności i niezawodności komunikacji w godzinach 
dojazdu do pracy i szkół. 

• Wprowadzenie elementów konkurencji przynajmniej na niektóre linie. 
• Poprawienie sprzedaży biletów np. przez wprowadzenie: automatów, 

sprzedaży w nocnych sklepach, sprzedaży przez kierowców, 
rozreklamowanie oraz upowszechnienie sprzedaży SMS-owej, 

• Ograniczenie linii i przebiegów mniej opłacalnych. 
• Wprowadzenie małych i ekonomicznych mikrobusów w godzinach 

nocnych oraz na mało obciążonych liniach. 
• Większe zróżnicowanie ofert i cen biletów . 
• Przystosowanie ulg i cen biletów ulgowych do możliwości finansowych 

oraz potrzeb społecznych i gospodarczych miasta. 
Warto pamiętać, że każdy mieszkaniec naszego miasta pracujący poza Zgierzem przy średniej pensji 

swoimi podatkami według szacunkowych wyliczeń ponad pięciokrotnie zwraca dotację komunikacyjną 
miasta. Jeżeli policzy się świadczenia dla bezrobotnych płacone przez miasto w różnej postaci 
bezpośredniej i pośredniej, to relacja ta jest jeszcze korzystniejsza dla miasta 


