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R a d n a Rady Miasta Zgierza

odpowiedzi na Pani interpelację pkt 1 uprzejmie informuję, że gwarantem,
jakości poziomu usług na linii tramwajowej nr 46 jest jej operator, w rozumieniu
Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej
komunikacji tramwajowej. Na mocy ww. porozumienia, zgodnie z § 5 ust. 9 „Operator
ponosi odpowiedzialność za, właściwe utrzymanie torów, sieci i podstacji trakcyjnych i
wszelkie ewentualne roszczenia pasażerów lub osób trzecich, w tym Uczestników
porozumienia, związane z nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem usługi".
Podmiotem właściwym do przyjmowania skarg i nieprawidłowości dotyczących
złego

funkcjonowania przedmiotowej linii oraz dokonywania kontroli

jakości

świadczonych usług jest jej organizator, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.
Gmina Miasto Zgierz jako uczestnik porozumienia zwróci się do Zarządu Dróg
i Transportu z prośbą o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli na linii 46.
W związku z Pani interpelacją dotyczącą wiaty na przystanku tramwajowym, na
ulicy Łęczyckiej przy Musierowicza uprzejmie informuję, iż zostały podjęte działania
mające na celu posadowienie przedmiotowej wiaty. W związku z ograniczeniami
techniczno-organizacyjnymi trwają prace zmierzające do dopasowania odpowiedniego
modelu wiaty przystankowej do warunków zabudowy we wskazanym miejscu. Po
zaopiniowaniu przez zarządcę drogi - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Miejskie Usługi Komunikacyjne będą mogły przystąpić do właściwych działań.
Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące wykonania przyłączy wody i
kanalizacji sanitarnej do realizowanej myjni samochodowej w rejonie ul. Piątkowskiej
informuję, iż na sesji Rady Miasta Zgierza została udzielona odpowiedź przez
przedstawiciela Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" który potwierdził
wykonanie tych przyłączy na zasadach ogólnych.
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