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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 kwietnia 2014 r., dotyczącą 

wprowadzenia do taryfy przewozowej oferty biletów jednorazowych, czasowych 

(60 minutowych), pragnę Pana poinformować, że przedstawiona propozycja koliduje 

z kierunkami rozwoju komunikacji opisanymi w miejskim planie zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego (przyjętym w drodze uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 

24 kwietnia 2014 r.). Poniżej przedstawiam Panu założenia przedmiotowego dokumentu 

strategicznego odnoszące się do taryfy biletowej: 

• plan transportowy przyjmuje za uzasadnioną decyzję o utrzymaniu modelu 

„trasowanego" dla oferty biletów jednorazowych Jest to rozwiązanie 

charakterystyczne dla miast o podobnej do Zgierza powierzchni i układzie drogowym, 

gdzie średni czas przejazdu jest niewielki, a zapotrzebowanie i możliwość korzystania 

z przesiadek są ograniczone; 

• zaletą powyższego jest prostota; bilet jednoprzejazdowy stanowi znaczne ułatwienie 

przy wnoszeniu opłaty za przejazd, jak również obsłudze i kontroli biletowej; 

• dla potrzeb nielicznych pasażerów korzystających z przesiadek przewidziana została 

oferta biletów okresowych na wszystkie linie autobusowe; ma to niwelować 

nieproporcjonalny wzrost kosztów przejazdu wynikły z konieczności kasowania 

dwóch biletów jednorazowych; 

• celem organizatora jest promowanie korzystania z komunikacji miejskiej jako 

podstawowego środka transportu; konieczne jest możliwie najszersze docenienie 

posiadaczy biletów miesięcznych i trzymiesięcznych; 

• powyższy postulat będzie realizowany poprzez wprowadzenie nowoczesnych 

i wygodnych nośników biletów okresowych (system elektronicznych _ kart 
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MIGAWKA), tańszych biletów rodzin wielodzietnych, a w dłuższej perspektywie 

ustalenie ogółu cen biletów okresowych na najkorzystniejszym możliwym poziomie 

względem biletów pasażerów sporadycznych (kwota biletu miesięcznego na wszystkie 

linie autobusowe zamiast obecnej 32-krotności biletu jednorazowego będzie zawierać 

się pomiędzy jego 24 a 28 - krotnością). 

Miasto w nadchodzącym półroczu podejmować będzie działania, które poprzez system 

zachęt i udogodnień umożliwią wzmocnienie bazy stałych klientów komunikacji miejskiej. 


