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W odpowiedzi na interpelację z dnia 25 lutego 2014 r. w punktach 1, 2, 3 

wyjaśniam. 

Przez cały 2013 r. kontrolerzy biletów nałożyli w stosunku do osób 

poruszających się bez ważnego biletu opłaty dodatkowe na łączną kwotę 1.022.418,80 

zł. Zaledwie 16.373 zł stanowił udział w tej liczbie wezwań gotówkowych t j . uiszczonych 

na miejscu kontroli [1,6%]. Równolegle w wymienionym okresie na skutek wzmożonego 

zaangażowania Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu skutecznie 

wyegzekwowano tytułem zaległych opłat 297.431,41 zł. 

Szacuje się, że przez cały omawiany okres wpłynęło około 600 reklamacji. 

W oparciu o uzasadnione względy społeczne [sytuacja socjalna rodzinna, lub zdrowotna 

dłużnika] opłaty dodatkowe były częściowo umarzane by odzwierciedlać warunki 

materialne zobowiązanego a jednocześnie wciąż zawierać element represywny. W 

ponad 200 przypadkach opłata dodatkowa została obniżona, a w około 80 sprawach 

Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu podjął decyzję o całkowitym 

umorzeniu należności. Najczęstszymi adresatami „anulowań" były osoby nieporadne, 

nieposiadające dostatecznej świadomości lub niemogące skutecznie pokierować swoim 

postępowaniem. Zdarzyły się też mniej liczne przypadki podszywania się za uczciwe 

osoby celem bezprawnego obciążenia ich opłatą dodatkową [wynikłe w warunkach, 

kiedy dane osobowe „gapowicza" nie mogły być zweryfikowane w oparciu o dokument 

tożsamości). PREZYDENT 
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Ściągalność należności w 2013 r. kształtuje się na godnym odnotowania 

poziomie 38%. Wynik ten, biorąc pod uwagę trudny portfel wierzytelności, ich 

konfliktogenny i rodzący emocje charakter, jest na tle krajowych zarządów komunikacji 

bezprecedensowy. Powyższe zostało osiągnięte poprzez przeprowadzoną 

restrukturyzację Jednostki: wykwalifikowany personel, przejrzysty podział i kontrolę 

wykonywania zadań, wyspecjalizowane oprogramowanie. Ustalony porządek i 

organizacja daje perspektywy umocnienia tego pozytywnego trendu również 

w następnych latach. 

Dane liczbowe dotyczące kwot uzyskanych z windykacji prowadzonej przez 

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu w latach 2012-2013 przedstawiono poniżej 

w formie tabelarycznej. 



ZESTAWIENIE KWOTOWE 

rezultatów egzekucji prowadzanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjnych w Zgierzu 
w latach 

Kryterium 2012 r. 2013 r. 

1. Łączna kwota 
wystawionych wezwań 

gotówkowych i 
kredytowych 

781.759,00 zł (100%) 1.022.418,80zł (100%) 

2. Łączna kwota 
wystawionych wezwań 

gotówkowych 
3.465,00 zł (0,5%) 16.373zł (1,6%) 

3. Łączna kwota 
wystawionych wezwań 

kredytowych 
778.294,00 zł (99,5%) 1.006 045,80 zł (98,4%) 

4. Łączna kwota wpłat na 
wezwania kredytowe 

i mandatowe 
122.608,00 zł (15,5%) 297.431,41 zł (29%) 

5. Łączna kwota wpłat na 
wezwania kredytowe 

119.143,00 zł (15%) 281.058,15zł(27,5%) 

6. Łączna kwota umorzeń 

(tj. uwzględnionych 
rabatów w wysokości 30% 
wynikających z przepisów 
taryfowych, wezwań 
anulowanych w oparciu 
o opłatę manipulacyjną, 
wezwań anulowanych 
zarządzeniem Kierownika, 
umorzeń z uwzględnieniem 
kwestii socjalnych) 

55.096,70 zł (7%) 91.013,46zł(9%) 



7. Ściągalność [Ś] 7. Ściągalność [Ś] 22,73% 38,00% 

s = 
Łączna kw ot aw pła tnawez wania kr e d yt owe imand at owe[4}+ kwot au mor z eń[6] 

Łącznakw ot aw ystawiony chwe z wańgot ów kow ychikred ytow ych[l] 
x l 0 0 

Pkt .4 

Poniżej prezentuję w formie tabelarycznej ilościowe zestawienie sprzedanych biletów 

w okresie 2011 r.-2013 r. z podziałem na poszczególne lata. Biorąc pod uwagę zawężenie 

zakresu obowiązywania zgierskiej taryfy biletowej, jakie miało miejsce w odniesieniu do 

tramwajów od 1 kwietnia 2012 r. zwracam uwagę na trudność formułowania zdecydowanych 

wniosków o zachodzących w komunikacji zmianach. 



Sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych w latach 2011-2014 

Rodzaj biletów 2011 2012 2013 
ilość w szt. ilość w szt. ilość w szt. 

Bilet jednorazowy ulgowy 1 558 200 1 144 220 834 900 

Bilet jednorazowy normalny 772 500 688 680 573 600 

Karnet 11-przejazdowy ulgowy 45 311 36 387 37 497 

Karnet 11 -przejazdowy normalny 20 472 17 172 19 824 

Bilet miesięczny jedna linia ulgowy 4255 * 5 876 4 481 

Bilet miesięczny jedna linia normalny 5718* 7 162 6 811 

Bilet miesięczny wszystkie linie ulgowy 17204* 18 441 18 908 

Bilet miesięczny wszystkie linie normalny 7095* 7 061 5 673 

Bilet kwartalny ulgowy 220* 445 635 

Bilet kwartalny normalny 170* 285 448 

Bilet jednoprzejazdowy ulgowy Strefa I 1 600 

Bilet jednoprzejazdowy normalny Strefa I 700 

Bilet jednoprzejazdowy ulgowy Strefa I I 2 500 

Bilet jednoprzejazdowy normalny Strefa I I 1 700 

Bilet jednoprzejazdowy ulgowy Strefa I I I 900 

Bilet jednoprzejazdowy normalny Strefa I I I 400 
Bilet miesięczny ulgowy Strefa I 24 
Bilet miesięczny normalny Strefa I 24 
Bilet miesięczny ulgowy Strefa I I 44 
Bilet miesięczny normalny Strefa I I 87 
Bilet miesięczny ulgowy Strefa I I I 20 
Bilet miesięczny normalny Strefa I I I 20 

* ujęte są linie autobusowe 


