UCHWAŁA NR XLVIII/579/14
RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b w zw.
z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423), Rada Miasta Zgierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy
ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski
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Załącznik do uchwały
Nr XLVIII/579/14
Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu
(Plan Transportowy)

sporządzony przez:

Radca Prawny
Marcin Grabowski
ul. Tuwima 6, lok. 2, 90-003 Łódź
grabowski@lodz-kancelaria.pl
tel./fax 42 631 99 88

Zgierz, styczeń-marzec 2014 r.
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1. Wstęp
1. 1. Czym jest Plan Transportowy?
W dniu 1 marca 2011 roku weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która reguluje
zasady organizowania i funkcjonowania regularnego przewozu osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego. Powyższy akt stanowi wykonanie obowiązującego od dnia 3 grudnia 2009 roku
Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007 r.,s.1). Ustawa dokonuje także
wdrożenia dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. U. UE L120
z 15.05.2009).
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 zostało podjęte w celu określenia podstawowych reguł, na podstawie
których krajowi organizatorzy transportu zbiorowego mają zapewniać nowoczesne i konkurencyjne usługi
użyteczności publicznej, obecne wszędzie tam gdzie prywatna działalność nie zostaje podjęta w ramach
swobodnej gry sił rynkowych, a wykonywanie przewozów pasażerskich jest potrzebne z punktu widzenia
ogólnego interesu gospodarczego. Polska ustawa krajowa czyni kluczową dla realizacji postulatów
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego instytucję tzw. „planu transportowego”.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5, poz.
13) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od zasięgu przewozów, jest gmina,
związek międzygminny, powiat (odpowiednio miasto na prawach powiatu), związek powiatów,
województwo lub minister właściwy do spraw transportu. Ustawa powierza organizatorowi do wykonania
następujące zadania (art.8):
1. planowanie rozwoju transportu;
2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
O skutecznym wykonywaniu drugiej i trzeciej z wymienionych funkcji przesądza prawidłowa realizacja
zadania planowania rozwoju transportu w formie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego.
Ustawa nakłada obowiązek opracowania planu transportowego tylko na niektórych organizatorów.
W przypadku organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej obowiązek opracowania
planu spoczywa na:
1. gminie:
a. liczącej, co najmniej 50.000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
w gminnych przewozach pasażerskich;
b. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia
między gminami, których obszar liczy łącznie, co najmniej 80.000 mieszkańców - w zakresie linii
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze;
2. związku międzygminnym obejmującym obszar liczący, co najmniej 80.000 mieszkańców - w zakresie
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;
3. powiecie:
a. liczącym, co najmniej 80.000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich;
b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia
między powiatami, których obszar liczy łącznie, co najmniej 120.000 mieszkańców - w zakresie linii
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze;
4. związku powiatów obejmującym obszar liczący, co najmniej 120.000 mieszkańców -w zakresie linii
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;
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5. województwie:
a. w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich;
b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia
między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej –w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze;
6. ministrze właściwym do spraw transportu - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.
Jednostki samorządu terytorialnego o mniejszej liczbie mieszkańców, niż podano powyżej, mogą
fakultatywnie opracować swoje plany transportowe. Plan transportowy uchwalony w gminie, powiecie,
województwie jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że podlega kontroli w trybie przewidzianym dla
tych aktów. Z uchwalaniem planu związana jest konieczność przeprowadzenia uprzednich konsultacji
społecznych. Przedłożenie dokumentu do publicznego wglądu ma na celu nie tylko poinformować lokalną
społeczność o działaniach zaplanowanych do realizacji w sferze transportu zbiorowego ale także zapewnić
mieszkańcom możliwość zgłaszania uwag i propozycji, mogących mieć wpływ na ostateczny jego kształt.
Treść planów transportowych uchwalanych przez poszczególnych organizatorów musi pozostawać ze
sobą w określonej relacji. Należy wskazać na hierarchiczny porządek charakteryzujący ten system aktów:
- w pierwszej kolejności plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego powinien opracować
minister właściwy do spraw transportu;
- marszałek województwa opracowuje wojewódzki plan transportowy uwzględniając ogłoszony plan
transportowy ministra;
- plan transportowy opracowany na potrzeby powiatu uwzględnia plan transportowy ogłoszony przez
marszałka;
- wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego, opracowując plan transportowy
dla własnego obszaru, powinni uwzględniać plany transportowe opracowane przez starostę lub marszałka
województwa;
Ustawa (art. 13 ust. 3) przewiduje analogiczną harmonizację pomiędzy planami transportowymi
uchwalanymi przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego. W odniesieniu do gminy oznacza to, że
wójt, burmistrz lub prezydent opracowują plan transportowy w uzgodnieniu z innymi gminami (związkami
międzygminnymi) w zakresie linii przebiegających na obszarach ich właściwości.
Na dzień sporządzania i konsultacji niniejszego planu brak jest planów transportowych opracowanych
przez właściwego starostę i marszałka województwa. W sytuacji gdyby wskutek ich następczego uchwalenia
zaistniała konieczność korekty podstawowych treści niniejszego aktu, decyzję o poddaniu go aktualizacji
podejmie Prezydent Miasta Zgierza. W przygotowaniu niniejszego opracowania uwzględniono natomiast
takie dokumenty strategiczne jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
1.2. Słownik pojęć używanych w dokumencie:
a. plan transportowy – plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego określający
w szczególności: sieć komunikacyjną, na której planowane jest realizowanie przewozów użyteczności
publicznej, ocenę potrzeb przewozowych, zasady organizacji rynku usług przewozowych, ich finansowanie
ze środków publicznych, pożądane standardy wykonywanych przewozów i możliwe kierunki rozwoju
publicznego transportu zbiorowego;
b. organizator - właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw
transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.
Organizator publicznego transportu zbiorowego jest „właściwym organem”, o którym mowa w przepisach
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; Organem wykonującym zadania organizatora w odniesieniu do obszaru
Gminy Miasto Zgierz jest, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
Prezydent Miasta Zgierza;
c. operator - samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu
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zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii
komunikacyjnej określonej w umowie;
d. przewoźnik - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób na podstawie odrębnych przepisów;
e. przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w zakresie
publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu
bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze;
f. sieć komunikacyjna - układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania organizatora
publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru;
g. przystanek komunikacyjny - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej
linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności: godzin odjazdów
środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.);
h. rekompensata - środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi publicznego
transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
i. umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowa zawarta
pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu
zbiorowego, która przyznaje operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania usług związanych
z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
j. zintegrowany system taryfowo-biletowy rozwiązania polegające na umożliwieniu wykorzystywania
przez pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych środków transportu na obszarze właściwości
jednego lub kilku organizatorów publicznego transportu zbiorowego lub też integracji elektronicznych
nośników danych, na których bilety poszczególnych organizatorów będą kodowane (tzw. bilety
elektroniczne). W kontekście niniejszego planu budowa zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego
oznacza w szczególności działania mające na celu zaadaptowanie biletu zgierskiego do metropolitarnego
systemu kart elektronicznych MIGAWKA, jak i planowane rozciągnięcie miejskiej taryfy biletowej na
użytkowników linii międzygminnej Aleksandrow Łódzki – Stryków;
k. zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu,
wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe,
przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się
z rozkładem jazdy, trasą linii komunikacyjnej lub siecią komunikacyjną; zintegrowany węzeł przesiadkowy
to zespół urządzeń i rozwiązań infrastruktury miejskiej zlokalizowanych w strategicznych punktach sieci
komunikacyjnej, które wspólnie umożliwiają kompleksową obsługę pasażera;
l. zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego — proces rozwoju transportu
uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności usług publicznego
transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania różnych środków transportu, a także promujący
przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu.
1.3. Konsultacje społeczne i uzgodnienia treści planu
Niniejszy plan transportowy został poddany konsultacjom społecznym, mającym na celu
poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji na terenie
gminy oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości współdziałania w ustalaniu kierunków rozwoju
komunikacji zbiorowej poprzez zgłaszanie uwag i sugestii.
Organizując konsultacje w pełni uwzględniono wymogi art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym.
W dniu 25 marca 2014 r. wersję elektroniczną planu przesłano do uzgodnienia gminom sąsiednim,
z którymi Gmina Miasto Zgierz zawarła porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego tj. Gminie Zgierz, Gminie Aleksandrów Łódzki, Gminie Stryków, Gminie Miasto Ozorków
i Gminie Ozorków.Pismo z prośbą o zgłoszenie uwag do planu wysłano również do Zarządu Dróg
i Transportu w Łodzi.
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Tekst planu wraz z ogłoszeniem o prowadzonych konsultacjach społecznych został opublikowany
21 marca 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, jak
również udostępniony poprzez przekierowanie na oficjalnej stronie zgierskiej komunikacji miejskiej:
www.muk.zgierz.pl . Informacja o opracowanym projekcie planu transportowego została ogłoszona w
miejscowej prasie
Uwagi dotyczące planu można było przekazywać do 11 kwietnia 2014 r., w następującej formie:
- drogą korespondencyjną na adres Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu;
- drogą elektroniczną na adres: plan.uwagi@muk.zgierz.pl .
W drodze konsultacji społecznych zgłoszono 4 postulaty.
Pierwsza z sugestii odnosiła się do zrewidowania rozkładów jazdy linii 1 i 5, tak aby odjazdy
z przystanków na ich trasie nie nakładały się – została ona uwzględniona w przedstawionym projekcie.
W rozdziale 4 niniejszego planu przewidziano uwzględnianie przy konstruowaniu rozkładów jazdy stałych
częstotliwości modułowych i interwałów międzypojazdowych. Są to podstawowe rozwiązania mające na
celu eliminacje zjawiska „stad pojazdów”, a ich stosowanie ograniczone jest jedynie poprzez założoną
wielkość pracy przewozowej oraz górną liczbę pojazdów w ruchu. Postulat będzie realizowany w takim
zakresie w jakim nie będzie pociągał istotnego spadku średniej częstotliwości kursowania, ani wymagał
zaangażowania większej liczby pojazdów niż ta określona umową o świadczenie usług publicznego
transportu zbiorowego.
Druga propozycja odnosiła się do ujednolicenia taryfy biletowej na trasie linii 6 i 51, w sposób
analogiczny jak miało to miejsce w odniesieniu do podmiejskich tramwajów – została ona częściowo
uwzględniona w przedstawionym projekcie. W rozdziale 6 niniejszego planu opisano zamierzenia Gminy
Miasto Zgierz, Gminy Miasto Pabianice i Miasta Łódź, oraz dwóch przewoźników kolejowych: Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych, powołania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA).
Będzie to bilet okresowy honorowany przez wszystkich trzech wymienionych wyżej organizatorów,
uprawniający dodatkowo do poruszania się siecią połączeń kolejowych. Wspólny bilet będzie funkcjonował
równolegle obok dotychczasowej oferty poszczególnych organizatorów, stąd nie będzie powieleniem
rozwiązania jakie funkcjonuje od 1 kwietnia 2012 r.
na liniach 16 i 46. Ujednolicenie biletów
jednorazowych na liniach autobusowych 6 i 51 znajdzie się w polu zainteresowania organizatora w drugiej
kolejności.
Trzecia uwaga odnosiła się do wprowadzenia do dotychczasowej oferty zgierskiego organizatora biletów
3-miesięcznych na wszystkie linie autobusowe i obniżenie ceny obecnego biletu miesięcznego – została ona
uwzględniona w przedstawionym projekcie. W rozdziale 6 niniejszego planu zapowiedziano konieczność
rewizji obowiązujących cen biletów. Taryfa ma być korzystniejsza dla stałych klientów miejskiego
przewoźnika i zachęcać do korzystania z komunikacji zbiorowej jako podstawowego środka transportu.
Wiązać się to będzie z obniżeniem ceny biletów okresowych i likwidacją biletów na jedną linię autobusową.
Czwarty postulat, przedstawiony przez Radę Osiedla Przybyłów, dotyczy zmiany trasy linii nr 6 i jej
przekierowania na teren osiedla przez ul. Piłsudskiego, ul. 1-go Maja, aż do pl. Kilińskiego, skąd
następowałby powrót na dotychczasową trasę. Postanowienia niniejszego planu transportowego nie stoją na
przeszkodzie realizacji powyższego postulatu. W rozdziale 3 niniejszego planu zabezpieczono dla Gminy
Miasto Zgierz prawo do elastycznego określania przebiegu linii komunikacyjnych, tak by w pełni mógł on
odpowiadać potrzebom wspólnoty samorządowej. Przedmiotowy wniosek, wyrażający wolę znacznej
zbiorowości, został wyczerpująco umotywowany już w okresie poprzedzającym przygotowanie planu.
Zasługuje on na aprobatę i realizację stosownie do możliwości budżetowych.
2. Geneza i charakterystyka istniejącej sieci komunikacyjnej
2.1.Komunikacja Miejska
2.1.1.Geneza i przemiany komunikacji tramwajowej
Ponad 100-letnią historię komunikacji miejskiej na terenie Zgierza rozpoczęło powołanie do życia
konsorcjum łódzkich potentatów, które za zgodą cara Mikołaja II, działając pod nazwą „Łódzko – Zgierskie
i Łódzko – Pabianickie Elektryczne Wąskotorowe Koleje Podjazdowe”, przeprowadziło projekt budowy
linii tramwajowych łączących ze sobą trzy największe ośrodki rozwijającej się aglomeracji: Łódź, Pabianice
i Zgierz. Styczeń 1901 r. zwieńczył budowę linii komunikacyjnych z Łodzi do obu miast, natomiast 20 lat
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później zgierska linia tramwajowa została przedłużona by analogicznie skomunikować centrum Ozorkowa.
Powyższe połączenia podmiejskie niezależnie od zmian organizacyjnych zawiadującego nimi podmiotu
przez cały XX wiek były nieustannie obsługiwane przez kolejkę wąskotorową, a tradycja jej funkcjonowania
była kontynuowana w okresie zaborów, II Rzeczypospolitej a nawet w czasie działań wojennych 1914 r. 1918 r. i 1939 r.- 1945 r.1)
W 1947 r. spółki komunikacyjne administrujące trasami tramwajowymi zostały upaństwowione
a wykonywanie przewozów przekazano przedsiębiorstwu miejskiemu „Miejskie Zakłady Komunikacyjne
w Łodzi”, które w 1951 r. zostało przemianowane na „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi”.
Kolejne zmiany organizacyjno-prawne transportu tramwajowego przyniósł okres zmian ustrojowych. Za
sprawą aktu założycielskiego z dnia 26 października 1992 r. dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe
zostało przekształcone w miejską spółkę prawa handlowego o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o. (MPK-Łódź sp. z o.o.). Wykonywanie tramwajowych przewozów
podmiejskich na linii pabianickiej (nr 41), zgierskiej (nr 45) i ozorkowskiej (nr 46) ponownie zostało
instytucjonalnie wydzielone i powierzone utworzonej do tego celu spółce pod nazwą „Międzygminna
Komunikacja Tramwajowa sp. z o.o.”. Uprawnienia organizatora w stosunku do spółki wykonywał najpierw
Zarząd Miasta Zgierza a następnie Prezydent Miasta Zgierza za pośrednictwem powołanego do tego celu
zakładu budżetowego Gminy Miasto Zgierz pod nazwą „Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu”.2)
Proces ponownego przejmowania organizacji transportu zbiorowego na linii zgierskiej i ozorkowskiej
przez ośrodek łódzki rozpoczął się po 10 latach obowiązywania dotychczasowego status quo. Pierwsze
dążenia do tego celu wyrażone zostały aneksem z dnia 27 stycznia 2004 r. do zawartego w dniu 1 grudnia
1993 r. porozumienia komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. W konsekwencji
zapadłych wówczas decyzji dotychczasowa linia tramwajowa 45 przestała funkcjonować będąc wcielona do
organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi linii nr 11 (stanowiła jej przedłużenie wpuszczone
w teren Gminy Miasto Zgierz). Organizacja linii 46 łączącej Łódź, Zgierz i Ozorków aż do 1 kwietnia
2012 r należało do Zgierza i MKT sp. z o.o.3) Ostateczny kształt komunikacji tramwajowej, aktualny na
dzień sporządzania niniejszego planu, to wynik porozumień zawartych w dniu 26 marca 2012 r. tj.:
- dwustronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Miastem Łodzią w sprawie komunikacji
tramwajowej na linii 16 (dawnej linii 45);
- trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, Miastem Łodzią i Gminą Miasto Ozorków
w sprawie komunikacji tramwajowej na linii 46.
Na mocy powyższych aktów prawnych zaspokajaniu potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
na odcinku zgierskim i ozorkowskim służyć mają linie tramwajowe 16 i 46, dla których w całości
organizatorem transportu zbiorowego jest Miasto Łódź (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi), zaś
przewoźnikiem spółka miejska MPK-Łódź sp. z o.o. Zmiany organizacyjne pociągnęły za sobą zawężenie
obszaru obowiązywania biletu zgierskiego do komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Mienie i kadry MKT sp. z o.o. zostały częściowo przejęte przez MPK-Łódź sp. z o.o., a pozostałą część
przedsiębiorstwa przewozowego postawiono w stan likwidacji.4)
W niespełna dwa lata od powyższego przejęcia losy linii 46 ponownie stają pod znakiem zapytania.
Koszty bieżącego utrzymania infrastruktury torowo-sieciowej okazały się przerastać oczekiwania nowego
przewoźnika, czego wyrazem są coraz częstsze poszukiwania u miast satelickich Łodzi, będących
beneficjentami połączenia, dodatkowych źródeł finansowania remontów i napraw. Zachowanie ciągłości
przewozów na podmiejskich liniach tramwajowych będzie uzależnione od tego, czy zainteresowane strony
będą potrafiły działać wspólnie celem uzyskania niezbędnych do przebudowy linii środków zewnętrznych,
a także konsekwentnie wypełniać zobowiązania wyrażone porozumieniami z 26 marca 2012 r.
2.1.2. Geneza i przemiany komunikacji autobusowej
Komunikacja autobusowa na terenie Zgierza w formie działalności organizowanej przez miasto narodziła
się w wyniku uzgodnień z końca lat 60-tych. Uruchomienie pierwszych połączeń wymagało wzmożonych
nakładów, w tym budowy niezbędnej infrastruktury Monopol na obsługę powoływanych kolejno do życia
1) Raczyński

J. (red.), 2001, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001, Emi-Press, Łódź;

2) Ibidem.
3) Źródło:

Materiały Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu i Urzędu Miasta Zgierza;

4) Ibidem.
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linii uzyskało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, dla którego zaplecze techniczne
zorganizowano na łódzkim Helenówku, tuż przy granicy administracyjnej obu miast.
Uruchomienie pierwszych trzech linii autobusowych 19 października 1970 r. wyznaczyło początek ponad
20-letniego okresu rozwoju sieci komunikacyjnej, na której usługi świadczyło łódzkie przedsiębiorstwo
komunikacyjne. Do początkowych linii „1”, „1 bis” i „2” jeszcze w 1971 r. dołączyły linie o numerach 3 i 4.
W 1975 r. za sprawą powołanej do życia linii nr 5 skomunikowano nowe osiedle Rudunki, a dla potrzeb
Osiedla 650-lecia uruchomiono linie nr 6. W 1985 r. jako ostatnia w omawianym okresie do oferty
przewozowej dodana została wyodrębniona z linii „3-ki” linia nr 7, której bieg ze skrzyżowania ulic
Chełmskiej i Sadowej skierowany został pod szpital przy ul. Parzęczewskiej. Przez cały powyższy okres
istniejące linie były stopniowo wydłużanie adekwatnie do kierunków rozwoju przestrzennego miasta.
Powstała sieć połączeń odznaczała się bardzo wysokim stopniem wewnętrznego skomunikowania.
Podstawowym założeniem wszystkich linii autobusowych było zapewnienie zgierskim osiedlom łatwego
dojazdu do pracy w lokalnych zakładach przemysłowych a także ułatwienie dostępu do podstawowych
miejsc użyteczności publicznej:
linia nr 1 – tworzyła połączenie z Dworca PKP na ul. Kolejowej do Szpitala Wojewódzkiego przy
ul. Parzęczewskiej (wówczas jeszcze linia dwukierunkowa);
linia nr 2 – kursowała pomiędzy Zakładami Przemysłu Barwników „Boruta” a Zgierskimi Zakładami
Przemysłu Wełnianego im. J. Pietrusińskiego;
linia nr 3 – zapewniała dojazd do „Boruty” osiedlu Krzywie (wraz z likwidacją linii nr 7 została
przedłużona aż do siedziby Starostwa Powiatowego);
linie nr 4, 5 i 6 - miały łączyć osiedle 650-lecia z największymi zakładami: ZZPW im. J. Piertusińskiego
(linia nr 4), „Poloprenem” i „Transportechem” (linia nr 5) oraz „Borutą” (linia nr 6);
linia nr 7 – kursowała do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Parzęczewskiej swój bieg rozpoczynając od
skrzyżowania
ulic
Chełmskiej
i Sadowej
(początkowo
wariacja
linii
numer
3).5)

5) Ibidem.
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Sieć komunikacyjna zgierskich linii autobusowych u szczytu swojego rozwoju w 1991 r.
schemacie:

prezentowała się w sposób przedstawiony na poniższym

Rysunek 1. Linie miejskiej komunikacji autobusowej na początku lat 90-tych XX wieku.
Źródło: Opracowanie własne.
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Przedstawiony porządek został zburzony w okresie transformacji ustrojowej, kiedy to komunikacja
miejska przestała być centralnie finansowana, a ciężar jej utrzymania spoczął bezpośrednio na jednostkach
samorządu terytorialnego. Kalkulacja ekonomiczna wskazywała na nieopłacalność dalszego korzystania
z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, w związku z czym władze Zgierza podjęły
próbę obniżenia kosztów poprzez prywatyzację linii autobusowych. Reorganizacja miała objąć początkowo
linie o marginalnym znaczeniu, a następnie po upewnieniu się, że standard świadczonych usług
nie zmniejszył się, również pozostałą część sieci komunikacyjnej. Proces wyłaniania nowego miejskiego
przewoźnika i przejmowania linii trwał od lutego 1991 r. do sierpnia 1992 r. Prywatni operatorzy dla
poszczególnych linii mieli być wyłaniani w drodze przetargu nieograniczonego, jednak z uwagi na fakt, iż
tylko jedno przedsiębiorstwo przedstawiało miastu skonkretyzowane oferty o ostatecznym kształcie
zawieranych umów na obsługę linii decydowały indywidualne negocjacje.6)
Postępowania w sprawie poszczególnych linii każdorazowo wskazywały na przedsiębiorstwo
„MARKAB”, prowadzone przez Marka Wachowicza w formie spółki cywilnej, jako podmiot spełniający
oczekiwania miasta. Przedsiębiorstwo przez cały okres lat 90-tych umacniało swoją pozycję miejskiego
przewoźnika. W porównaniu do swojego poprzednika MARKAB oferował znacznie niższą cenę
wozokilometra usług, a zarazem w uzgodnieniu z organizatorem zdołał wprowadzić na ulice Zgierza
importowane z krajów zachodnich autobusy niskopodłogowe.
Na fali tej współpracy przedsiębiorstwo przeszło szereg przekształceń by stać się ostatecznie spółką
kapitałową z udziałem miasta. Począwszy od 1 lipca 1993 r. rozliczanie obu miejskich przewoźników
tj.: tramwajowego (MKT) i autobusowego (MARKAB), podobnie jak dystrybucja biletów i koordynacja nad
realizacją przewozów stały się łącznie zadaniami Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. Poprzez
powołanie wyspecjalizowanego podmiotu prowadzącego gospodarkę finansową w formie zakładu
budżetowego i pełniącego rolę zarządu komunikacji miejskiej, zadecydowano o trwałym i wyraźnym
oddzieleniu działalności organizatorskiej od przewozowej. Funkcjonowanie owego modelu organizacyjnozarządczego zostało potwierdzone ostatecznie poprzez zawarcie umów na czas nieokreślony z obydwoma
przewoźnikami. Kontrakt z przedsiębiorstwem MARKAB sp. z o.o. zawarty 1 czerwca 1994 r.
i wielokrotnie aneksowany jest wciąż na dzień sporządzania niniejszego planu transportowego podstawą do
świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.
Okres transformacji ustrojowej odmienił nie tylko oblicze organizacji przewozów ale także określił na
nowo priorytety komunikacyjne. Upadające kolejno strefy przemysłowe przestały być podstawowymi
kierunkami przemieszczeń mieszkańców, stąd sieć linii i ich przebieg wymagały rewizji. Dotychczasowy
system komunikacji autobusowej nastawiony był na obsługę podróży w ramach granic administracyjnych
miasta, a jedynie tramwaje podmiejskie łączyły Zgierz z resztą aglomeracji. Nowe warunki wymusiły na
mieszkańcach znacznie większą mobilność w zakresie poszukiwania i świadczenia pracy.
Organizator stanął przed zadaniem odciążenia przeładowanych linii tramwajowych 45 i 46 (obecnie
16 i 46) poprzez zapewnienie im alternatywy w postaci połączeń autobusowych. Wcześniej, w lutym 1994 r.
powołano do życia wewnątrzmiejską linię autobusową nr 8. Zadecydowano, że dotychczasowa linia nr
4 z „docelowej” stanie się linią jednokierunkową, „okrężną”, której trasa będzie pokrywać się z linią nr 8,
z tym że kierunek kursowania pojazdów będzie przeciwny. Linie te, charakteryzujące się ograniczoną
częstotliwością (a ponadto, w pewnym okresie ograniczające się do kursowania w dni robocze), miały
stanowić uzupełnienie trzonu wewnętrznej komunikacji miasta, tworzonego przez linie o numerach 1,3 i 5.
Od stycznia 2000 r. przestała kursować linia nr 2, a linia nr 7 została wytypowana do likwidacji w związku
z planowanym w jej miejsce połączeniem podmiejskim.
W dniu 21 stycznia 2002 r. pomiędzy Miastem Łodzią a Gminą Miasto Zgierz zawarto porozumienia
komunalne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii 6 i 51. Każda ze stron porozumienia
zobowiązała się do organizacji jednej linii autobusowej łączącej oba miasta. W odniesieniu do linii
autobusowej nr 6 wydłużonej w granice Miasta Łodzi uprawnienia organizatora wykonuje Prezydent Miasta
Zgierza za pośrednictwem Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. W odniesieniu do linii
autobusowej nr 51 organizatorem przewozów jest Miasto Łódź, które działa za pośrednictwem Zarządu
Dróg i Transportu w Łodzi. Strony porozumienia, niezależnie od swojej działalności organizatorskiej,
samodzielnie zapewniają na swoim terytorium dystrybucję i kontrolę biletów, a także ponoszą koszty
funkcjonowania linii proporcjonalne do długości przebiegu tras na ich terenie.7)
6) Źródło:

Materiały Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu i Urzędu Miasta Zgierza;

7) Ibidem.

Id: 05A72D3E-F5C3-48CD-9C49-B8605C8278DE. Podpisany

Strona 11 z 65

Powyższe rozwiązanie łączące granice stref taryfowych z granicami administracyjnymi obu miast
pozostawało w synergii z analogicznym, terytorialnym wydzieleniem strefy obowiązywania biletów
łódzkiego i zgierskiego na trasach tramwajowych 45 i 46 (obecnie 16 i 46). Jak podano wcześniej, od
1 kwietnia 2012 r. w związku z nowymi porozumieniami dot. międzygminnej komunikacji tramwajowej
zasięg obowiązywania biletu zgierskiego ograniczony został jednak do komunikacji autobusowej na terenie
Gminy Miasto Zgierz.
W następstwie zawartych z Łodzią umów od 1 czerwca 2002 r. likwidacji uległa linia autobusowa nr 7,
natomiast dotychczasowa linia nr 3 przejęła cały ciężar skomunikowania osiedli Chełmy i Krzywie, swój
bieg rozpoczynając odtąd pod siedzibą Starostwa Powiatowego. Linia 6 wydłużona przez
ul. Konstantynowską komunikuje Zgierz z Dworcem Łódź Kaliska, natomiast trasa linii 51 stanowi
bezpośrednie połączenie dla dojazdu do pl. Dąbrowskiego w Łodzi. Obie linie komunikacyjne ze względu
na korzystny przebieg tras cieszą się w Zgierzu popularnością także w przypadku przejazdów wewnątrz
miasta.8)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej był następnie wielokrotnie zmieniany ale sam układ tras linii
wypracowany do roku 2002 nie podlegał dalszym modyfikacjom i służy miastu do dziś.
Jedynym novum, wprowadzonym do tak powstałej sieci połączeń, stała się w o publicznym
organizowana przez Gminę Miasto Zgierz linia międzygminna 3A łącząca Aleksandrów Łódzki, Zgierz
i Stryków. Zasady realizacji i finansowania inwestycji zostały ustalone porozumieniem z 5 września 2013 r.,
a niespełna miesiąc później, 1 października 2013 r. autobusy po raz pierwszy wyjechały na ustaloną trasę.
Linia 3A stanowi wspólne przedsięwzięcie korzystających z jej usług jednostek samorządu terytorialnego, tj.
Gminy Aleksandrów Łódzki, Gminy Miasto Zgierz, Gminy Zgierz i Gminy Stryków. Z uwagi na zasięg
wykonywanych przewozów oraz znaczenie połączenia dla aktywizacji zawodowej mieszkańców kilku miast,
realizacja inwestycji cieszy się wsparciem finansowym w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu
Zgierskiego.
Linia międzygminna swój bieg rozpoczyna w Kolonii Brużyca na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, skąd
wykonuje pętle wokół centrum Aleksandrowa Łódzkiego ulicami: Warszawską, 11-listopada, Wojska
Polskiego, Konstantynowską i Pabianicką, a następnie ulicami Zgierską i Aleksandrowską wjeżdża na teren
Gminy Miasto Zgierz. Pierwotnie autobusy linii 3A po Zgierzu przejeżdżały przez miasto najkrótszą drogą
ulicami Sieradzką i Długą, tymczasem obecnie trasa została przedłużona do skrzyżowania
ul. Parzęczewskiej/Gałczyńskiego. Po opuszczeniu granic miasta autobusy poruszają się po drodze krajowej
71 i komunikują okoliczne miejscowości na terenie Gminy Zgierz.
W Strykowie linia przewiduje wjazd autobusu na teren zakładu „Corning”, a następnie przejazd przez
miasto ul. Warszawską, Kopernika i Kolejową, bieg kończąc przy Stacji PKP Stryków.
Zgodnie z podjętym przez gminy porozumieniem, obowiązki organizatora przewozów na linii 3A
wykonuje Prezydent Miasta Zgierza za pośrednictwem jednostki organizacyjnej miasta - Miejskich Usług
Komunikacyjnych w Zgierzu. Na potrzeby nowej inwestycji trasę 3A objęto przepisami taryfowymi
uchwalonymi przez Radę Miasta Zgierza, wprowadzono specjalne bilety strefowe a nawet zapewniono
ich dostępność w autobusach za pośrednictwem mobilnego sprzedawcy – pracownika organizatora
obsługującego najbardziej obłożone kursy. Na linii honorowane są te same ulgi i uprawnienia do
bezpłatnych przejazdów, które od lat zarezerwowane były dla miejskiej komunikacji autobusowej na terenie
Gminy Miasto Zgierz. Część z uprawnień została nieznacznie rozszerzona by w sposób niedyskryminujący
mogli z nich korzystać mieszkańcy wszystkich stron porozumienia międzygminnego z dnia 5 września
2013 r.
Z punktu widzenia Gminy Miasto Zgierz połączenie do Strykowa stanowi kontynuację działań
rozpoczętych w 2002 r., mających na celu możliwie pełne wspieranie mobilności członków wspólnoty
samorządowej i poprawianie dostępności sąsiednich rynków pracy. W związku z dynamicznym rozwojem
centrów logistycznych u skrzyżowania autostrad A1 i A2 Stryków stał się dla mieszkańców Zgierza
naturalnym kierunkiem poszukiwań pracy. Istnienie specjalnej linii komunikacyjnej dopasowanej do potrzeb
i organizacji czasu pracy strykowskich zakładów logistycznych jest zarówno warunkiem wykorzystania
potencjału zawodowego mieszkańców Zgierza jak i czynnikiem warunkującym dalszy rozwój tej strefy
ekonomicznej.
8) Ibidem.
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Wąskim gardłem dla rozbudowy i otwierania nowych zakładów pracy na omawianym obszarze może
okazać się nie tylko brak dostępu do wykwalifikowanych kadr ale nieprzystosowanie istniejącej
infrastruktury drogowej do zapewnienia dojazdu do stref podmiejskich rzeszom zatrudnionych tam
pracowników. Ograniczona przepustowość drogi krajowej nr 71 i analogicznego dojazdu od strony
Strykowa oraz zła organizacja stref parkowania świadczą najlepiej, iż cel przemieszczeń jakim są choćby
zakłady Corning Cable Systems Polska sp. z o.o. jest trudno osiągalny dla pracownika poruszającego się
własnym samochodem osobowym.
Dotychczasowa praktyka wykonywania przewozów autobusowych na powyższej trasie wskazuje, iż
jedynie stała linia publicznego transportu zbiorowego może w dłuższej perspektywie czasu spełnić zbiorcze
oczekiwania pracowników, pracodawców i jednostek samorządu terytorialnego. Obserwacja napełnienia
pojazdów w godzinach szczytowych dla linii 3A wydaje się uzasadniać stosowanie do wybranych
przejazdów taboru przegubowego. Organizator nie wyklucza zarazem, że wraz z dalszym wzrostem
popularności i znaczenia linii 3A koniecznym stanie się stopniowe zwiększanie częstotliwości poprzez
wprowadzanie dodatkowych kursów. Obecnie w tygodniu na przedmiotowej linii wykonywane jest
ich 7, natomiast w soboty, niedziele i święta w obie strony realizowane są 4 kursy. Linia w swojej krótkiej
historii przeszła już pierwsze przekształcenia. Oprócz wzrastającej liczby przystanków, jej przebieg po
terenie Gminy Miasto Zgierz został zmodyfikowany. Zmiana polegała na przekierowaniu trasy autobusu,
z ulicy Aleksandrowskiej w ulice Gałczyńskiego i Parzęczewską, w pobliże Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Zgierzu. Dotychczasowa trasa autobusu biegnąca wprost do Placu Targowego i dalej
ul. Sieradzką pozostawiała na uboczu największe w Zgierzu osiedle mieszkaniowe 650-lecia i utrudniała
przesiadki pomiędzy linią 3A a liniami wewnątrzmiejskimi. Skutkiem zmiany było zwiększenie długości
trasy o około 1 kilometr i przedłużenie czasu przejazdu o 5 minut.
Należy założyć, że najbliższe lata przyniosą dalsze dynamiczne zmiany w organizacji komunikacji
autobusowej do Strykowa. Biorąc pod uwagę fakt, iż przyszły zakres usług oferowanych w ramach linii 3A
jest uzależniony od konsensusu wszystkich stron porozumienia, niniejszy plan zakładać musi maksimum
elastyczności co do kształtu i trasy linii międzygminnej.
2.1.3. Aktualna sieć linii komunikacji miejskiej
Zgierską sieć komunikacyjną na dzień sporządzania niniejszego planu tworzy dziesięć linii możliwych do
sklasyfikowania według opisanych poniżej kryteriów.
Podział według kryterium liczby obsługiwanych jednostek administracyjnych:
- pięć miejskich linii autobusowych, których trasy nie wykraczają poza granice administracyjne Gminy
Miasto Zgierz – tj. linie o nr: 1, 3, 4, 5 i 8;
- trzy podmiejskie linie autobusowe – tj. linie o nr 3A, 6 i 51;
- dwie podmiejskie linie tramwajowe – tj. linie o nr 16 i 46.
Szczegółowy przebieg tras poszczególnych linii miejskich i podmiejskich komunikacji miejskiej,
z podaniem ich długości, zawierają poniższe tabele.
Wizualizacje przebiegu tras po terenie Gminy Miasto Zgierz zostały przedstawione na następujących
po tabelach rysunkach:
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LINIE MIEJSKIE

Nr linii

Przebieg trasy

Długość linii

1

Powstańców Śląskich – Łódzka – 1 Maja – 3 Maja – Kolejowa – Cezaka – Długa –
pl. Kilińskiego – Długa – Łęczycka – Skargi – Parzęczewska – Staffa – Tuwima –
Gałczyńskiego – Parzęczewska – Targowa – Aleksandrowska – Sieradzka – al. Armii
Krajowej – Długa – pl. Kilińskiego – Długa – Cezaka – Kolejowa – 3 Maja – 1 Maja – Czarna
– Powstańców Śląskich (linia jednokierunkowa)

13,6 km

3

Konstantynowska – Rondo Sybiraków – Śniechowskiego – Popiełuszki – Długa –
pl. Kilińskiego – Długa – Łagiewnicka – Chełmska – Sadowa/Chełmska (wybrane kursy: –
Sadowa) (linia dwukierunkowa)

7,4 km

4

Parzęczewska/Staffa – Parzęczewska – Staffa – Tuwima – Gałczyńskiego – Aleksandrowska
– Sieradzka – Barona – Konstantynowska – Rondo Sybiraków – Śniechowskiego – Łódzka –
1 Maja – pl. Kilińskiego – 1 Maja – Piłsudskiego – Rembielińskiego – Sienkiewicza –
Ossowskiego – Szczawińska – Przemysłowa – Kasprowicza – Piątkowska – Musierowicza –
Gałczyńskiego – Tuwima – Staffa – Parzęczewska – Parzęczewska/Staffa; jeden kurs
wykonywany przez przystanek krańcowy Szczawińska i dalej do Parzęczewska/Staffa po stałej
trasie linii (linia jednokierunkowa)

15,9 km

5

Parzęczewska/Staffa – Parzęczewska – Staffa – Tuwima – Gałczyńskiego – Parzęczewska –
Targowa – Aleksandrowska – Sieradzka – al. Armii Krajowej – Długa – /z powrotem: Długa –
pl. Jana Pawła II – Łęczycka – Skargi – Parzęczewska/ – pl. Kilińskiego – 1 Maja –
Piłsudskiego – Szczawińska – Szczawińska (linia dwukierunkowa)

7,8-8,3
km
(zależnie
od kierunku)

8

Parzęczewska/Staffa – Parzęczewska – Staffa – Tuwima – Gałczyńskiego – Musierowicza –
Piątkowska – Kasprowicza – Przemysłowa – Szczawińska – Ossowskiego – Sienkiewicza –
Rembielińskiego – Piłsudskiego – 1 Maja – pl. Kilińskiego – 1 Maja – Łódzka –
Śniechowskiego – Rondo Sybiraków – Konstantynowska – Barona – Sieradzka – Głowackiego
– pl. Jana Pawła II – Aleksandrowska – Gałczyńskiego – Tuwima – Staffa – Parzęczewska –
Parzęczewska/Staffa (linia jednokierunkowa)

16,8 km
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LINIE PODMIEJSKIE
Nr linii

Przebieg trasy

Długość linii

3A

Aleksandrów Łódzki: Targowy Rynek – Warszawska – Wojska Polskiego – Pabianicka 11 Listopada – Zgierska - Zgierz: Aleksandrowska – Gałczyńskiego – Parzęczewska Targowa – Sieradzka – Długa – Okólna –Droga Krajowa Nr 71 - Stryków: Warszawska –
Plac Łukasińskiego – Kopernika – Batorego – Dworzec PKP Stryków (linia
dwukierunkowa)

34,5- 34,8 km
( zależnie od
kierunku)

6

Zgierz: Parzęczewska/Staffa – Parzęczewska – Staffa – Tuwima – Gałczyńskiego –
Musierowicza – Piątkowska – al. Armii Krajowej – Długa – Popiełuszki – Śniechowskiego –
Rondo Sybiraków – Konstantynowska – Łódź: Szczecińska – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– Kaczeńcowa – Aleksandrowska – Rydzowa – Rojna – Szczecińska – Rąbieńska – Złotno –
Krakowska – Unii Lubelskiej – Maratońska - al. Bandurskiego – Dworzec Kolejowy Łódź
Kaliska (linia dwukierunkowa)

24,5-24,8
km (zależnie od
kierunku), w tym
ok. 8,3 km na
terenie GMZ

16

Zgierz: Plac Kilińskiego – 1 Maja – Łódzka – Łódź: Zgierska – Zachodnia – al. Kościuszki
– Żwirki – Piotrkowska – pl. Niepodległości – Pabianicka – Rondo Lotników Lwowskich –
Paderewskiego – Rzgowska – Kurczaki (linia dwukierunkowa)

18,3 km, w tym
3,2 km na terenie
GMZ

46

Łódź: Zdrowie – Konstantynowska - Legionów – pl. Wolności – Nowomiejska – Zgierska –
Zgierz: Łódzka – Krótka – pl. Jana Pawła II – Łęczycka – Ozorkowska – Lućmierz –
Rosanów – Emilia – Słowik – Aleksandria – Ozorków: Zgierska – Południowa – Konstytucji
3 Maja – Cegielniana (linia dwukierunkowa)

29,5 km, w tym
6,4 km na terenie
GMZ

51

Łódź: – pl. Dąbrowskiego – Narutowicza – Uniwersytecka – Palki – Strykowska –
Wycieczkowa – Okólna – Zgierz: Długa – pl. Kilińskiego – 1 Maja – Piłsudskiego –
Piątkowska – Musierowicza – Gałczyńskiego – Tuwima – Staffa – Parzęczewska –
Parzęczewska/Staffa (linia dwukierunkowa)

19 km,
w tym
7,5 km na terenie
GMZ

Tabela 1. Szczegółowy przebieg tras zgierskiej komunikacji miejskiej
Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 2. Linie miejskiej komunikacji autobusowej nr 1,3,5
Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 3. Linie miejskiej komunikacji autobusowej nr 4 i 8
Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4. Linie podmiejskiej komunikacji autobusowej nr 3A, 6 i 51
Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 5. Linie podmiejskiej komunikacji tramwajowej nr 16 i 46
Źródło: Opracowanie własne.
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Podział według kryterium intensywności pracy eksploatacyjnej mierzonej liczbą kursów (ich
częstotliwością):
- pięć linii podstawowych – stanowiących trzon obsługi komunikacyjnej, do których zaliczono linie
komunikacyjne: 1, 5, 16, 46 i 51;
- pięć linii uzupełniających linie podstawowe, do których zaliczyć należy linie komunikacyjne: 3, 3A, 4,
6 i 8.
Poniższa tabela obrazuje częstotliwość kursowania poszczególnych linii w dni powszednie oraz w soboty
i niedziele, zarówno w okresie szczytów komunikacyjnych, jak i w godzinach pozaszczytowych.
Częstotliwość kursowania pojazdów na poszczególnych liniach
zgierskiej komunikacji miejskiej – stan na 14 października 2013 r.
Dzień powszedni
Linia

Godziny szczytów
przewozowych [min]

1
3
4
5
6
8
16
46
51

12-15
22-25
47-61
7-13
20-28
48-55
12-19
20
17-31

Sobota

Niedziela

Godziny
pozaszczytowe [min]

w południe [min]

w południe [min]

22-25
45-60
47-61
11-26
22-39
51-61
19-27
20
31-59

20-25
44-46
94-105
17-18
43-51
94-95
30
30
52-77

20-25
44-46
94-105
25-27
43-51
94-95
40
30
52-77

Tabela 2. Częstotliwość kursowania na liniach komunikacji miejskiej w Zgierzu
Źródło: opracowanie własne
Podział według kryterium organizatora publicznego transportu zbiorowego:
- siedem linii autobusowych, których organizatorem jest Gmina Miasto Zgierz, tj. linie o numerach
1,3,3A,4,5,6,8;
- trzy linie komunikacyjne, których organizatorem jest Miasto Łódź tj. linie o nr 16, 46 i 51.
Pozostałe połączenia autobusowe, realizowane do lub przez Zgierz, nie mają statusu linii komunikacji
miejskiej.
2.1.4. Planowana sieć połączeń komunikacji miejskiej
Sieć komunikacyjna, na której Gmina Miasto Zgierz planuje wykonywanie przewozów o charakterze
użyteczności obejmuje:
1. obszar Gminy Miasto Zgierz
2. obszar gmin, objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego
transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz, a więc:
- obszar Gminy Aleksandrów Łódzki
- obszar Gminy Zgierz
- obszar Miasta Łodzi
- obszar Gminy Stryków
Określenie planowanej sieci komunikacyjnej, poprzez oznaczenie obszaru wykonywania przewozów
użyteczności publicznej, z pominięciem definiowania tras linii komunikacyjnych i podawania ich
zamkniętego katalogu, jest nie tylko dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów, dotyczących
przygotowywania planu transportowego, ale wręcz stanowi rozwiązanie wskazane dla organizatora
komunikacji miejskiej. Każdorazowa zmiana linii komunikacyjnej określonej „w sposób sztywny” w planie
wymaga zmiany tego aktu przy dochowaniu tych samych wymogów formalnych, które przewidziane zostały
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dla trybu jego uchwalenia. Mając na uwadze by plan transportowy nie był czynnikiem petryfikującym
transport zbiorowy, a organizator mógł na bieżąco dopasowywać ofertę przewozową do zmiennych potrzeb
wspólnoty samorządowej należy uznać, że bliższe określenie sieci komunikacyjnej nie leży w interesie
Gminy Miasto Zgierz ani interesie innych gmin, na rzecz których Gmina Miasto Zgierz organizować będzie
usługi publicznego transportu zbiorowego.
2.2.Przewoźnicy prywatni
Tradycja prywatnych przewozów na terenie Zgierza sięga XIX wieku – okresu zaciętej rywalizacji
drobnych przewoźników autobusowych z organizującym podmiejskie przejazdy tramwajowe konsorcjum
potentatów przemysłowych. Walka o pasażera miała miejsce przede wszystkim w odniesieniu
do przejazdów podmiejskich na trasie Ozorków – Łódź i jej skróconym wariancie Zgierz – Łódź. W celu
ratowania swojej pozycji Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe Spółka Akcyjna (ŁEKD)
okresowo organizowały przejazdy autobusowe wykraczające poza oryginalną ofertę kolejki podmiejskiej.
Wolnorynkowy model komunikacji funkcjonował w podobny sposób w okresie 20-lecia międzywojennego.9)
Po zakończeniu II wojny światowej, w nowych warunkach gospodarki centralnie sterowanej, prywatna
działalność przewozowa przestała istnieć. Nową szansę dla rozwoju tej gałęzi transportu przyniósł dopiero
okres transformacji ustrojowej. Legalizacja prywatnej działalności gospodarczej pod koniec lat 80-tych
przyniosła wysyp drobnych przedsiębiorców. Trasy podmiejskie na terenie Zgierza stały się ponownie areną
walki konkurencyjnej, która doprowadziła z jednej strony do nasycenia rynku na trasie z Łodzi
do Ozorkowa, z drugiej do zepchnięcia części z rywalizujących przewoźników do ich własnych nisz – mniej
uczęszczanych tras podmiejskich generujących stosunkowo niewielkie potoki pasażerskie ale możliwych do
obsłużenia za pomocą ekonomicznych „busów”.
Linia łódzko-ozorkowska, z punktu widzenia Zgierza, stanowi największą część rynku podmiejskich
przewozów mikrobusowych i jedną z najbardziej zatłoczonych tymi pojazdami tras w aglomeracji łódzkiej.
Czynnikiem ograniczającym rozwój prywatnych inicjatyw była linia tramwajowa biegnąca wzdłuż drogi
krajowej nr 1, aż do pętli przy ul. Cegielnianej w Ozorkowie. Atutem tego środka transportu, pomimo
ograniczonej prędkości podróżowania i częstych zatrzymań na przystankach, jest wydzielone torowisko,
pozwalające w godzinach szczytu skutecznie zaoszczędzić czas, w innym wypadku spędzony w ulicznych
korkach.10)
Na przełomie ostatnich lat zaobserwować można jednak wyraźny spadek jakości usług świadczonych
w ramach podmiejskich linii tramwajowych. Redukowana stopniowo częstotliwość kursowania
w połączeniu z ograniczeniami prędkości, na kolejnych odcinkach trasy, prowadzi nieuchronnie
do wytłumienia popytu na podróż z użyciem tramwaju. Powyższy trend wydaje się raptownie pogłębiać
w okresie eksploatacji linii przez MPK-Łódź sp. z o.o.
Szczególnie w kontekście linii 46, tramwaj w świadomości pasażerów zaczyna uchodzić za zawodny
i awaryjny środek komunikacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż traci on kolejno swoje dotychczasowe przewagi
konkurencyjne, w stosunku do silnych w liczbie prywatnych busów, należy spodziewać się w najbliższych
latach dalszego umacniania się ich pozycji na linii ozorkowskiej.11)
W przeszłości, jak i dzisiaj, sposób prowadzenia działalności przez drobnych przewoźników pozostawiała
wiele do życzenia. Przewozy na mniej uczęszczanych trasach niejednokrotnie realizowane z naruszeniem
rozkładu jazdy, a to czy planowane kursy w ogóle zostaną zrealizowane uzależnione jest od ich stopy zwrotu
w danym dniu i godzinie. System informacji pasażerskiej w odniesieniu do tych połączeń (za wyjątkiem
stron internetowych niektórych przewoźników) nie istnieje. Realizowane kursy wymykają się definicji
„przewozów regularnych” gdyż trasa i przystanki bywają dopasowywane do potrzeb aktualnie
przewożonych pasażerów. Powyższe, szkodliwe dla pasażera odstępstwa od normy, za swój cel mają
minimalizację kosztów utrzymania poszczególnych linii i wynikają z dotychczasowego, niedostatecznego
nadzoru nad działalnością firm przewozowych.
„Ucywilizowaniu” sytuacji prywatnych busów, których model organizacji przypomina niekiedy
podmiejskie taksówki, miały służyć uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r., odnoszące się
9) Raczyński

J. (red.), 2001, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001, s. 78, Emi-Press, Łódź;
Materiały Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
11) Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, 2009, Analiza funkcjonowania linii km. na obszarze obsługiwanym biletem MUK
(…) s. 8-9.
10) Źródło:
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do dostępu i użytkowania miejskiego zasobu przystanków. Powyższe akty prawa miejscowego
jednoznacznie zakazały negatywnych praktyk w postaci oczekiwania na pasażerów w obrębie zatok
przystankowych, naklejania „dzikich” tabliczek rozkładowych, realizowania innego rozkładu jazdy niż ten
zadeklarowany we wniosku do Prezydenta Miasta Zgierza o udzielenie zgody na korzystanie z przystanków.
Jednocześnie przewidziana w uchwale nr XXXV/384/13 z 25 kwietnia 2013 r. odpłatność za korzystanie
z miejskich przystanków, tj. opłata obliczana według stawki za każde rozkładowe zatrzymanie środka
transportu będzie dyscyplinować przewoźników do realizowania całości kursów na tworzonej przez siebie
linii. Szacuje się, że na przestrzeni roku od uchwalenia niniejszego planu transportowego uda się w pełni
ujednolicić informację pasażerską w postaci ustandaryzowanych tabliczek rozkładów w lokalizacjach
zatrzymań busów. Wdrażany system rozliczania opłat za korzystanie z przystanków pozostających
we własności, bądź zarządzie Gminy Miasto Zgierz w sposób pozytywny wpłynie na praktykę prywatnych
przewoźników i przełoży się w sposób bezpośredni na standard świadczonych przez nich usług.
2.3. Transport kolejowy
Kolejowa działalność przewozowa z samej swojej istoty ma charakter regionalny, krajowy lub
międzynarodowy (ponadlokalny), stąd stanowi system odrębny, nieleżący w strefie wpływów miasta, choć
w sposób istotny mogący wpływać na jego rozwój i mobilność mieszkańców. W tym zakresie procentuje
dogodne położenie Zgierza, zarówno w skali kraju jak i obszaru metropolitarnego, co uwidacznia się
stosunkowo dobrą i rokującą na przyszłość dostępnością infrastruktury i przewozów kolejowych.
W ramach istniejącego układu linii, stacja Zgierz (Dworzec PKP) pełni rolę węzła komunikacyjnego. Od
najważniejszej arterii kolejowej tj. linii Łódź Kaliska-Zgierz-Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz swoje
odgałęzienia znajduje: słabo eksploatowana linia do Łowicza, jednotorowy przejazd na Dworzec Widzew
w Łodzi i bocznica kolejowa prowadząca do dawnego kompleksu zakładów chemicznych „Boruta”,
a obecnie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Jedynie odcinek przejazdu pomiędzy Dworcem Łódź
Kaliska a Dworcem PKP „Zgierz” jest dwutorowy, stąd ma największą przepustowość. Na terenie Gminy
znajdują się dodatkowo trzy przystanki kolejowe na trasie w stronę Kutna tj. przystanek Zgierz Jaracza,
Zgierz Północ i Jedlicze Łódzkie.
Za szczególnie korzystne należy uznać zlokalizowanie przystanku Zgierz Północ w bezpośrednim
sąsiedztwie gęsto zaludnionego osiedla 650-lecia i zarazem krańcowego przystanku szeregu linii miejskich
i podmiejskich. Przystanek „Jedlicze Łódzkie” położony jest natomiast w rejonie Kontrewers,
charakteryzującym się zabudową ekstensywną, nie generującą popytu dla komunikacji miejskiej. Biorąc pod
uwagę brak połączeń z wewnętrzną siecią miasta, dostępność przystanku może stanowić pewne
udogodnienie i uzupełniać podstawowy w takim terenie transport indywidualny. Trzeci z wymienionych
przystanków tj. Zgierz Jaracza oddany został do użytku w październiku 2013 r. jako jeden z elementów
projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obiekt znajdujący się przy ul. Stefana Jaracza, nieopodal wiaduktu
na ul. Szczecińskiej, wyposażony został w specjalne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wiatę, parking
dla samochodów i stojaki na rowery, wyróżniając się pozytywnie na tle pozostałych lokalizacji.
Opisany układ infrastruktury kolejowej na terenie Gminy Miasto Zgierz obrazuje poniższy rysunek:
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Rysunek 6. Układ infrastruktury kolejowej
Źródło: Opracowanie własne.
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Stan infrastruktury przystankowej, w szczególności odnośnie przystanku „Zgierz Północny”, przez długie
lata oceniany był jako bardzo zły. Dawna poczekalnia zlokalizowana nieopodal peronu wciąż stwarza
ryzyko zawalenia. Przystanek pomimo nieprzerwanego użytkowania w ruchu pasażerskim, jeszcze do
niedawna odznaczał się znaczną dewastacją i brakiem należytego oświetlenia peronów w godzinach
wieczornych. W połączeniu z wyjątkowo niekorzystnymi dla mieszkańców Zgierza godzinami kursów
pociągów, całość oferty przewozowej prezentowała się skrajnie niekorzystnie i stanowiła wąskie gardło dla
wzrostu popularności tego środka komunikacji. Ostatni z wymienionych czynników miał decydujące
znaczenie, o czym świadczą badania preferencji komunikacyjnych przeprowadzone w Zgierzu w 2009 r.
Z przeprowadzonej wówczas analizy wynikło również, że istotną barierą dla ruchu pasażerskiego na trasie
Zgierz Północny – Zgierz – Łódź Kaliska jest znaczne oddalenie łódzkiego dworca od zabudowy
Śródmieścia Łodzi.12)13)
Należy wynieść z powyższego, iż rzeczywisty popyt na opisywane usługi zależeć będzie w przyszłości
z jednej strony od doboru godzin odjazdu samych pociągów (lub ich wysokiej częstotliwości), z drugiej
natomiast od współpracy samorządów lokalnych we właściwej synchronizacji transportu miejskiego.
Lata 2011-2013 przyniosły pozytywne zmiany w regionalnym transporcie kolejowym, natomiast
najbliższa przyszłość zapowiada dynamiczny rozwój tego rodzaju komunikacji. Na przełomie roku
2011 i 2012 gruntownej renowacji, w ramach inwestycji związanych z Euro 2012, poddany został Dworzec
PKP Zgierz. Przez cały rok 2013 wyremontowano dwie pozostałe stacje tj. Zgierz Północny i Jedlicze
Łódzkie, oraz wybudowano stację Zgierz Jaracza, rozszerzając dostępność infrastruktury na osiedla Rudunki
i Przybyłów. Powyższe inwestycje pozostają w ścisłym związku z realizacją projektu ”Budowy systemu
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, tj. przedsięwzięcia finansowanego z unijnego programu „Infrastruktura
i Środowisko”, przewidującego świadczenie wygodnych, szybkich i przyjaznych dla środowiska przewozów
kolejowych, łączących najważniejsze miasta aglomeracji łódzkiej.

Rysunek 7. Oficjalne logo Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnj sp. z o.o.
Usługi będą organizowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego za sprawą powołanego do tego celu
przedsiębiorstwa działającego pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.”, stanowiącego w całości
własność Województwa Łódzkiego. Przewozy będą wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznego transportu zbiorowego, który Spółka jako podmiot wewnętrzny podpisze bezpośrednio
z Województwem Łódzkim. Inwestycje podejmowane w zakresie budowy ŁKA będą stanowić wspólne
rozwiązania dla równolegle projektowanych systemów: przewozów regionalnych w granicach województwa
łódzkiego i przewozów ponadregionalnych (m.in kolei wysokich prędkości).14)
Schemat sieci komunikacyjnej, na której realizowane będą przewozy użyteczności publicznej według
zapowiedzi ŁKA sp. z o.o. z miesiąca grudnia 2013 r. prezentuje się następująco:

12) J.

Friedberg, M. Szuba, 2009, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015, s. 14;
Gromadzki Public Transport Consulting, 2009, Analiza funkcjonowania linii k.m. na obszarze obsługiwanym biletem MUK
(…) s. 8-9;
14) Źródło: Materiały Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
13) Marcin
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Rysunek 8. Schemat połączeń ŁKA planowanych do uruchomienia do czerwca 2015 r.
Źródło: www.lka.lodzkie.pl
Harmonogram uruchamiania przez ŁKA poszczególnych połączeń komunikacyjnych odpowiada
terminom odbioru od producenta kolejnych składów pociągów i na miesiąc grudzień 2013 r. przedstawia się
następująco:
linia Łódź Kaliska- Sieradz - 15 czerwca 2014 r.;
linia Łódź Widzew- Zgierz - 16 października 2014 r.;
linia Łódź Kaliska- Łowicz - 1 listopada 2014 r.;
linia Łódź Kaliska- Łódź Widzew - 1 listopada 2014 r.;
linia Łódź Kaliska- Kutno - czerwiec 2015 r.;
linia Łódź Kaliska- Koluszki - czerwiec 2015 r.
Deklarowanym celem jest zapewnienie wysokiej jakości połączeń kolejowych z 20-30
minutową częstotliwością kursowania w godzinach szczytu. Rdzeń eksploatowanego taboru ma stanowić
20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych na zamówienie przez fabrykę Stadler Polska.
Według danych producenta wybrany model FLIRT charakteryzuje się znacznym wyciszeniem pojazdu
i wysokim standardem w zakresie bezpieczeństwa podróżowania. Dwuczłonowe pociągi o długości 45,7 m
i wadze około 90 ton będą w stanie rozwinąć prędkość maksymalną do 160 km/h. W ramach każdego składu
umiejscowione będzie 120 miejsc siedzących, natomiast zapewniona przestrzeń pasażerska umożliwi
jednoczesne przewożenie 254 podróżnych. Pociągi będą odpowiednio przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, a także osób przewożących większy bagaż lub rower.
Podkreślany jest również aspekt energooszczędności tego typu taboru i niewielki wpływ ich eksploatacji na
środowisko naturalne.15)

15) Źródło:

http://www.stadlerrail.pl/media/uploads/2012-12-13_Stadler_Polska_FLIRT_Lodzkiej_Kolei.pdf
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Rysunek 9. Zespół trakcyjny „FLIRT”
Źródło: www.lka.lodzkie.pl
Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma wychodzić naprzeciw postulatom zrównoważonego rozwoju transportu,
w szczególności prowadzić ożywioną współpracę w ramach integracji taryfowej i biletowej na terenie
objętym świadczonymi usługami. Oznacza to podjęcie wspólnych działań z dotychczasowymi operatorami
kolejowymi mających na celu powołanie wspólnego biletu oraz takie określenie jego ceny, by była niższa
niż cena oferowana dotychczas przez każdego z przewoźników z osobna. Wcześniej jednak, może nastąpić
integracja z systemem elektronicznych kart miejskich „MIGAWKA” wprowadzonym przez Zarząd Dróg
i Transportu w Łodzi. Jeden bilet obowiązujący w autobusach, tramwajach i pociągach aglomeracji jest
koncepcją od dawna rozwijaną, zarówno na terenie miast Europy Zachodniej jak i Polski. Wspólny Bilet
Aglomeracyjny ma być szeroko dostępny dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych kanałów dystrybucji
(kasy biletowe, biletomaty, zakup za pomocą urządzeń mobilnych, zakup przez Internet). Oczywistą
konsekwencją tych dynamicznych zmian będzie integracja zgierskich biletów okresowych z ofertą
pozostałych organizatorów komunikacji miejskiej w aglomeracji i biletami ŁKA.
Kluczowymi datami wdrażania kolejnych elementów systemu ŁKA są, z punktu widzenia interesu
Gminy Miasto Zgierz, 16 października i 1 listopada 2014 r. (data uruchomienia linii komunikacyjnej do
Łowicza). Pociągi ŁKA od 16 października 2014 r. będą kursować na trasie Łódź Widzew –Zgierz, a od
czerwca 2015 r. na trasie Łódź Kaliska –Kutno, które to połączenie zwieńczy realizację całego projektu.
Ilość inwestycji na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego związanych z realizacją projektu
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest bezprecedensowa, a ich szczegółowy opis wykracza poza zakres
niniejszego opracowania. Wśród nich można jedynie wymienić: inwestycje w infrastrukturę torowosieciową, mające na celu podniesienie prędkości eksploatacyjnej, renowacje i budowę nowych stacji
kolejowych, organizację zintegrowanych węzłów przesiadkowych i rozwiązań mających na celu eliminację
barier architektonicznych dla osób o ograniczonych możliwości ruchowych.
Przedstawiony projekt budowy systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej stawia szereg wyzwań również
w stosunku do organizatorów lokalnych. Sukces przedsięwzięcia zakłada harmonijną współpracę
samorządów w zapewnianiu sprawnych przesiadek pomiędzy komunikacją miejską i kolejową. Za
uzasadnione należy uznać uwzględnianie, przy projektowaniu rozkładów jazdy miejskiej komunikacji
autobusowej w Zgierzu, nowego i obiecującego systemu połączeń. Harmonizacja ta będzie następować
stopniowo w okresie od czerwca 2014 r. do końca 2015 r.
3. Ocena potrzeb przewozowych i rentowności linii komunikacyjnych
Celem niniejszego planu transportowego jest zapewnienie Gminie Miasto Zgierz takiej organizacji
systemu transportowego, która zabezpieczy możliwie wysoki udział komunikacji publicznej w całości rynku
przewozów. Punktem wyjścia dla realizacji tego założenia musi być oszacowanie aktualnej wielkości
popytu. W tym właśnie celu na przełomie roku 2013/2014 w autobusach komunikacji miejskiej
organizowanej przez Gminę Miasto Zgierz przeprowadzono wyrywkowe badania napełnienia.
Zbiorcze podsumowanie pomiarów ilościowych liczby pasażerów w poszczególnych dniach tygodnia
przewiezionych liniami komunikacji autobusowej w Zgierzu przedstawiono w poniższych tabelach:
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LINIA 1

Dni powszednie

Dni targowe

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów
przewiezionych w ciągu dnia

4170

4752

2646

1743

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

69,5

79,2

63

52,8

Średnia ilość pasażerów na
wozokilometr trasy

5,11

5,82

4,63

3,88

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według
cen na dzień 1.01.2014)

1,20 zł

1,06 zł

1,33 zł

1,59 zł

LINIA 3

Dni powszednie

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów
przewiezionych w ciągu dnia

1413

697

652

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

22,8

15,8

16,3

Średnia ilość pasażerów na
wozokilometr trasy

3,08

2,14

2,20

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według
cen na dzień 1.01.2014)

2,00 zł

2,88 zł

2,80 zł

LINIA 3A

Dni powszednie

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów
przewiezionych w ciągu dnia

628

249

153

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

43,1

30,0

24,3

Średnia ilość pasażerów na
wozokilometr trasy

1,18

0,82

0,66

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według
cen na dzień 1.01.2014)

5,24 zł

7,53 zł

9,26 zł
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LINIA 4

Dni powszednie

Dni targowe

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w ciągu
dnia

770

855

182

156

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

38,5

42,7

22,7

19,5

Średnia ilość pasażerów na wozokilometr trasy

2,42

2,69

1,43

1,22

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według cen na
dzień 1.01.2014)

2,55 zł

2,30 zł

4,32 zł

5,06 zł

LINIA 5

Dni powszednie

Dni targowe

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w ciągu
dnia

6823

7403

3591

1633

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

41,1

44,6

35,2

21,48

Średnia ilość pasażerów na wozokilometr trasy

5,13

5,57

4,40

2,68

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według cen na
dzień 1.01.2014)

1,20 zł

1,10 zł

1,40 zł

2,30 zł

LINIA 6

Dni powszednie

Dni targowe

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w ciągu
dnia

2129

2306

1025

707

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

25,96

28,12

21,35

15,36

Średnia ilość pasażerów na wozokilometr trasy

1,05

1,14

0,87

0,62

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według cen na
dzień 1.01.2014)

5,88 zł

5,42 zł

7,10 zł

9,97 zł
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LINIA 8

Dni powszednie

Dni targowe

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów
przewiezionych w ciągu dnia

752

878

164

149

Średnia liczba pasażerów przewieziona
pojedynczym kursem

37,6

43,9

18,2

16,5

Średnia ilość pasażerów na
wozokilometr trasy

2,24

2,61

1,08

0,99

Koszt przewiezienia 1 pasażera (według
cen na dzień 1.01.2014)

2,75 zł

2,36 zł

5,75 zł

6,24 zł

OGÓŁEM

Dni powszednie

Soboty

Niedziele

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w ciągu dnia
na wszystkich liniach

16.685 (100%)

8.554 (100%)

5.193(100%)

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w ciągu dnia
13.928 (83,47%)
na liniach miejskich 1,3,4,5,8

7.280 (85%)

4.333 (83,4%)

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w ciągu dnia
na liniach podmiejskich 3A i 6

1.274 (15%)

860 (16,6%)

2.757 (16,53%)

Tabela 3 Wyniki popytu dla poszczególnych linii autobusowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań napełnienia przeprowadzonych na potrzeby
planu transportowego w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r.
Największą liczbę przewiezionych pasażerów w skali przebadanej sieci komunikacyjnej, tj. prawie
11 tysięcy osób dziennie, odnotowano na liniach 1 i 5. Stanowi to 65% ogółu przewozów w ramach
organizowanej przez miasto komunikacji autobusowej i czyni te połączenia najbardziej rentownymi.
Najmniejsza liczba pasażerów korzystała z linii autobusowych 3A, 4 i 8, przy czym należy wskazać, iż
w wypadku linii 3A mały udział w pracy przewozowej wynika z minimalnej częstotliwości kursowania
pojazdów. Jest ona ponad 10 razy mniejsza niż częstotliwość kursowania linii nr 5, a także 3 razy mniejsza
niż częstotliwość linii 4 i 8, zajmujących ostatnie miejsca w rankingu rentowności połączeń
wewnątrzmiejskich.
Znaczne różnice w kosztach utrzymania w przeliczeniu na liczbę pasażerów można dostrzec pomiędzy
liniami podmiejskimi a wewnętrznymi miasta. Wynika to w sposób naturalny z odpowiednio większej
długości tras i zasięgu przemieszczeń, stąd porównywanie ze sobą linii komunikacyjnych dwóch różnych
kategorii nie ma większego zastosowania. W zakresie opłacalności linia podmiejska nr 3A osiągnęła
minimalnie lepszy wynik niż linia 6, ustępując tej drugiej w ilości pasażerów na wozokilometr jedynie
okazyjnie, w soboty i niedziele. Powyższe należy uznać za pozytywny znak biorąc pod uwagę krótki czas
istnienia połączenia. Na linii nr 3A ruch pasażerski w obie strony był porównywalny, natomiast na linii nr
6 dominowały przemieszczenia w kierunku Łodzi (proporcja 2:3).
Organizator musi być świadom szeregu negatywnych zjawisk, które w braku odpowiedniej reakcji
mogą zadecydować o marginalizacji publicznego transportu zbiorowego, a które mają miejsce na skalę
uniwersalną. Bogacenie się społeczeństwa, rozwój transportu indywidualnego i niekorzystna krzywa
demograficzna to czynniki mogące na przestrzeni następnych 10 lat spowodować 20% spadek popytu na
oferowane przez miasto usługi przewozowe. Jedynie zapewnienie najwyższego możliwego standardu
w komunikacji i korzystnej relacji jakość – cena może załagodzić skutki opisanej wyżej tendencji. Opisane
w pozostałych rozdziałach postulaty i rozwiązania należy uznać za pewne minimum reorganizacji,
w dłuższej perspektywie zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
Przeprowadzone i zestawione powyżej pomiary napełnienia posłużą organizatorowi jako probierz
skuteczności działań podjętych na podstawie niniejszego planu. Kolejne, kompleksowe badania powinny
być przeprowadzone przez niezależną, zewnętrzną firmę po upływie co najmniej dwóch lat od czasu
uchwalenia tego aktu prawa miejscowego.
Id: 05A72D3E-F5C3-48CD-9C49-B8605C8278DE. Podpisany

Strona 29 z 65

4. Standard usług przewozowych
4.1. Standardy punktualności i częstotliwości w komunikacji miejskiej
Postulaty punktualności i zapewnienia wysokiej częstotliwości przewozów plasują się na samym czele
wartości pożądanych przez pasażerów. Oba elementy warunkują najważniejszy w subiektywnej ocenie
konsumenta element – tj. ilość czasu spędzonego na przystanku w oczekiwaniu na pojazd komunikacji
miejskiej. Pomimo, iż przebieg trasy i średnia prędkość przejazdu mają podobne znaczenie dla realizacji celu
podróży, to właśnie powyższy okres „bezproduktywnego” czekania jest najczęstszym powodem krytyki
i najwrażliwszym elementem każdej oferty przewozowej. Z uwagi na powyższe, rolą organizatora
komunikacji miejskiej, w kontekście punktualności, jest wypracowanie mechanizmów monitorowania
zgodności świadczonej usługi z rozkładem jazdy i zapewnienie sobie narzędzi motywowania
zakontraktowanego Operatora. W kontekście częstotliwości zadaniem organizatora jest jej optymalizacja
w ramach dostępnych środków.
Zabezpieczenie właściwej częstotliwości kursowania pojazdów należy osiągnąć poprzez określenie
dostatecznie wysokiej pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach, szczególnie w godzinach szczytów
komunikacyjnych. Istotne jest w tym celu przyjmowanie korzystnych rozwiązań już na etapie projektowania
rozkładu jazdy. To właśnie stała częstotliwość modułowa i powtarzalne interwały międzypojazdowe
zapobiegają negatywnemu zjawisku „stad pojazdów”, wpływają na bardziej równomierne ich napełnienie,
a co za tym idzie, większy komfort podróży. O ile określenie w pełni stałych i powtarzalnych godzin
odjazdu ułatwia odbiór i korzystanie z rozkładu, to w obecnym kształcie sieci komunikacyjnej na terenie
Gminy Miasto Zgierz realizacja tego zamierzenia napotyka niestety na szereg przeszkód. Wysiłki
organizatora, w perspektywie 10 lat od uchwalenia niniejszego planu transportowego, powinny skupić się na
utrzymaniu stałej podaży usług komunikacji miejskiej na poziomie średnio 1.900.000 wozokilometrów
rocznie, realizowanych przez flotę 28 autobusów, a także przekładać się na poprawę bieżącego rozkładu
jazdy poprzez uwzględnienie koncepcji stałej częstotliwości modułowej w takim zakresie w jakim
nie koliduje to z postulatami synchronizacji różnych środków transportu ani górnym limitem dostępnych
pojazdów w ruchu.
Należy również zwrócić uwagę, iż częstotliwość i punktualność wchodzą ze sobą w skomplikowane
relację. Konsekwentne forsowanie i maksymalizacja jednego z postulatów może pociągać za sobą
uszczerbek dla realizacji drugiego celu. Przykładowo ustalanie rozkładu brygad w sposób mało elastyczny,
nakierowany na możliwie intensywną ich eksploatację, umożliwia zagwarantowanie większej częstotliwości
kursów. Tak ustalony grafik jest jednak nieodporny na nagłe zdarzenia destabilizujące jego wykonanie,
w związku z czym nawet pojedyncze odchylenie może spowodować przesunięcie w czasie wielu kursów.
Z drugiej strony wyznaczenie wystarczająco długich postojów wyrównawczych zabezpiecza punktualność
odjazdów z uszczerbkiem dla ilości realizowanych kursów. W tym miejscu, podobnie jak w wielu innych
aspektach organizowania transportu, uwidacznia się konieczność znalezienia „złotego środka” - kompromisu
nie zawsze odpowiadającego wyobrażeniom i oczekiwaniom konsumentów.
Monitorowanie i egzekwowanie odpowiednio wysokiej punktualności i niezawodności w komunikacji
miejskiej, wymaga od organizatora dostępu do wyczerpującej ilości informacji i właściwej współpracy
z zakontraktowanym operatorem. Tylko w ten sposób możliwe jest odróżnienie usługi świadczonej
nieprawidłowo od sytuacji powstałych bez winy przewoźnika, w tym niedopasowania obowiązującego
rozkładu jazdy do zmieniającej się rzeczywistości (np. organizacji ruchu lub kongestii drogowej).
Postuluje się możliwie najszersze odejście od rozwiązań polegających na pomiarach punktualności
w terenie, na rzecz nowoczesnych systemów zarządzania ruchem pojazdów. Należy wskazać na potrzebę
redukcji kosztów związanych z tradycyjną weryfikacją prawidłowości świadczonych usług, w sytuacji,
w której system „inteligentny”, tj. system rejestrujący dane w sposób zautomatyzowany, oferuje znacznie
szerszy i zupełniejszy zasób informacji. Przykładowy system pozycjonowania GPS polegający na instalacji
w pojeździe odpowiedniego pozycjonera i nadajnika, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym jego
położenia w przybliżeniu do zaledwie kilku metrów. System jako całość zapewnia ciągły wgląd do
rozmaitych parametrów związanych z ruchem floty pojazdów w ramach sieci komunikacyjnej. Dla kontrastu
należy wskazać, iż perspektywa „stacjonarnego” pomiaru punktualności przez osobę do tego upoważnioną,
ogranicza się zazwyczaj do weryfikacji godzin odjazdu w ramach jednego lub dwóch przystanków
komunikacji miejskiej, weryfikacji wyrywkowej i obciążonej błędem człowieka.
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Odpowiednio zaawansowane oprogramowanie do zarządzania flotą umożliwia określenie odpowiednich
punktów kontrolnych, geostref, parametrów prędkości lub obrotów silnika, których przekroczenie jest
automatycznie sygnalizowane dyspozytorni jako nieprawidłowość do skorygowania. Taka właśnie
jednostronna, intensywna i automatyczna komunikacja pojazdu z dyspozytorem” ogranicza konieczność
prowadzenia rozmów telefonicznych z kierowcą autobusu i pośrednio wpływa na bezpieczeństwo podróży.
Inteligentne systemy zarządzania flotą stanowią realną wartość dla samego operatora, który dysponuje
narzędziem ułatwiającym nadzór nad zatrudnioną kadrą i samokontrolę w zakresie jakości świadczonych
usług. Za szczególnie cenną należy uznać możliwość wtórnego wykorzystania zebranych informacji przez
organizatora przewozów, nie koniecznie po to by odnotowywać każde odchylenie od normy
zakontraktowanego przewoźnika ale przede wszystkim by wykrywać powtarzalność opóźnień
i przyspieszeń, która wynikać może z niedopasowania rozkładu jazdy (np. przeszacowanych lub
niedoszacowanych czasów przejazdu) do realnych warunków na drodze. W świetle powyższego możliwość
wglądu do baz danych lub generowanych automatycznie raportów „przekroczeń” parametrów wzorcowych
jest warunkiem współodpowiedzialności organizatora za punktualność świadczonych usług i sposobem
zapewnienia harmonijnej współpracy z operatorem, która w innych warunkach ograniczać się może do
spirali oskarżeń.
W związku z powyższym, w zakresie niezbędnych wymogów organizatora co do nowoczesnych
rozwiązań telekomunikacyjnych należy, na potrzeby umowy z operatorem i SIWZ, przyjąć następujące
standardy:
1. wszystkie autobusy muszą być wyposażone w system pozycjonowania pojazdów (np. GPS);
2. operator musi mieć możliwość na bieżąco sprawdzać położenie autobusów na trasach (online)
i zagwarantować swobodny dostęp do tych danych dyspozytorowi;
3. wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w system zapewniający bezpośrednią łączność pomiędzy
prowadzącym pojazd a stanowiskiem dyspozytora, umożliwiający natychmiastową komunikację w razie
utrudnień i sytuacji kryzysowych; przyjęte rozwiązania muszą gwarantować bezpieczną komunikację
podczas jazdy autobusu;
4. dane zbierane w ramach systemu pozycjonowania muszą być przechowywane przez minimum 30 dni;
5. należy umownie zabezpieczyć uprawnienie organizatora do wglądu do posiadanych przez Operatora
danych dotyczących funkcjonowania komunikacji na liniach komunikacji miejskiej, w zakresie niezbędnym
do monitorowania prawidłowości realizacji umowy;
6. Należy umownie uregulować kwestię obopólnej współpracy organizatora z operatorem,
w szczególności w kwestii wymiany uwag i informacji mających na celu podnoszenie jakości świadczonych
usług.
Umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego musi zawierać mechanizmy pozwalające
rozliczyć przewoźnika z tego w jaki sposób jest ona realizowana. Rozwiązania te przyjmują postać
sprawozdań, korekt wynagrodzenia, kar umownych. Odnosi to się zarówno do punktualności
i niezawodności realizowanych kursów jak i innych standardów dotyczących warunków technicznych,
niezbędnego wyposażenia pojazdów, zachowania czystości i jakości obsługi. W sytuacjach szczególnie
uporczywego naruszania obowiązków umownych należy zabezpieczyć organizatorowi możliwość
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Poprzez kryteria oceny punktualności przejazdu powinno
się rozumieć następujące granice tolerancji: 2 minuty przyspieszenia i 4 minuty w przypadku opóźnienia
względem czasów rozkładowych. Kwalifikowane, zawinione odstępstwa od rozkładu, tj. co najmniej 5-6
minut w przypadku przyspieszenia i 30 minut opóźnienia, powinny być przesłanką dokonania korekty
wynagrodzenia przewoźnika. Bardziej rygorystyczne zasady powinny odnosić się do zbyt wczesnego
odjazdu z przystanku początkowego, gdyż kierowca w tej sytuacji ma pełną kontrole nad czasem
rozpoczęcia kursu, a jego ewentualne postępowanie należy w tej sytuacji rozpatrywać w kategoriach
rażącego braku staranności.
Z punktu widzenia kontroli społecznej i prawa pasażera do otrzymania wyczerpujących wyjaśnień
o przyczynach utrudnień w komunikacji, wiodącą rolę należy przypisać instytucji skarg i wniosków na
działanie przewoźnika lub organizatora. Błędem byłoby uznać te środki kontroli społecznej jako
nadmiarowe i mające wyłącznie znaczenie gwarancyjne. Należy założyć, że nawet najbardziej
zaawansowany system zarządzania jakością nie jest doskonały gdyż brak mu perspektywy zewnętrznego
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obserwatora. W kontekście kontroli punktualności wąskim gardłem niejednokrotnie okazuje się ilość
informacji koniecznych do przetworzenia. Zgłoszenia i uwagi pasażerów to cenne sygnalizacje
umożliwiające zogniskowanie zainteresowania zarządu transportu tam gdzie interwencja jest pilnie
potrzebna. Z tego powodu, za niezbędne należy uznać umowne uregulowanie z przewoźnikiem
sformalizowanego trybu rozpoznawania skarg i wniosków, zapewniającego niezwłoczne uzyskiwanie
niezbędnych danych i formułowanie w stosunku do skarżących wiadomości zwrotnej. Dla realizacji
powyższych celów rekomenduje się przyjęcie następującej procedury postępowania w sprawie skarg
i reklamacji.
Procedura przyjmowania, rozpatrywania
i reklamacje na działalność przewoźnika:

i sposobu

udzielania

odpowiedzi

na

skargi

1. skargi i reklamacje załatwiane są przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu (MUK);
2. skargi i reklamacje dotyczące działalności przewoźnika, szczególnie w odniesieniu do prowadzących
pojazdy komunikacji zbiorowej, przekazywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich złożenia do
przewoźnika, celem ustosunkowania się do skargi i przedstawienie MUK stanowiska w sprawie i projektu
odpowiedzi do weryfikacji. Przewoźnik przedstawia swoje stanowisko i przekazuje projekt stanowiska
w ciągu kolejnych 5 dni roboczych;
3. skargi i reklamacje które wpłynęły bezpośrednio do przewoźnika przekazywane są do MUK
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich złożenia wraz z zajęciem stanowiska
w sprawie i projektem odpowiedzi;
4. w razie nieuznania stanowiska przewoźnika, udziela on dodatkowych wyjaśnień w sprawie
niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wezwania przez MUK;
5. w przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy lub konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień,
dowodów lub danych nie pozwala na zajęcie stanowiska w sprawie skargi lub reklamacji w terminach,
o których mowa w pkt. 2, 3 i 5, przewoźnik informuje pisemnie o tym MUK podając przewidywany termin
przedstawienia swojego stanowiska w sprawie;
6. MUK w uzasadnionych przypadkach może nie uznać stanowiska przewoźnika;
7. odpowiednio za dzień złożenia skargi, wezwania, przekazania czy udzielenia wyjaśnień, uznaje się
dzień dotarcia do adresata drogą pisemną, telefonicznie lub drogą e-mail na wskazany adres;
8. w razie uznania skargi lub reklamacji za zasadną i w związku z tym koniecznością ewentualnej
wypłaty odszkodowania wynikającej z nieprawidłowości w realizacji usług świadczonych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, MUK przekazuje uwierzytelnioną kopię całości zebranej w sprawie
dokumentacji przewoźnikowi. Stosowne odszkodowania wypłaca bezpośrednio przewoźnik, po
wcześniejszej weryfikacji przekazanej dokumentacji lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
4.2. Dostęp osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej
Osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej zdolności ruchowej stanowią dwie kategorie
pasażerów, w stosunku do których najczęściej formułowane są postulaty zrównoważonego rozwoju
transportu zbiorowego. Niezbędne uprzywilejowanie tych odbiorców jest wielokrotnie podkreślane nie tylko
w specjalistycznej literaturze ale obecnie również w przepisach obowiązującego prawa. Już w zaleceniu nr
Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy zatytułowanym „Plan działania
Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie:
podnoszenie jakości życia niepełnosprawnych w Europie 2006-2015” sformułowano szereg zaleceń
odnoszących się do potrzeby forsowania powszechnej dostępności w transporcie pasażerskim. Punkt 3.7.2
określa jako cele do osiągnięcia:
i. zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez wdrażanie polityki
dostępnego transportu;
ii. zapewnienie, by przy wdrażaniu polityki dostępnego transportu uwzględniano potrzeby wszystkich
osób z różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnością;
iii. promowanie dostępności istniejących usług transportu pasażerskiego dla wszystkich osób
niepełnosprawnych i zapewnienie dostępności wszystkich nowych usług transportowych i związanej z nimi
infrastruktury;
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iv. promowanie wdrażania zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu.
Również ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym podejmuje tematykę
zapobiegania wykluczeniu osób niepełnosprawnych w komunikacji publicznej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt
2 ustawy, przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia można w szczególności uwzględnić normy jakości
i powszechną dostępność świadczonych usług, w tym rozwiązania techniczne służące do dogodnej obsługi
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 5 ustawy
w umowie (o świadczenie usług PTZ) określa się w szczególności wymagania w stosunku do środków
transportu, w tym dotyczące wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Art.
66 ustawy nadał natomiast nowe brzmienie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
przewozowe, który obecnie stanowi, iż „Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające
podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym
korzystanie ze środków transportowych”. W świetle niniejszego opracowania nie można także pominąć
art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy, który wśród niezbędnych elementów planu transportowego wymienia analizę
potrzeb i antycypację działań w odniesieniu do dostępności transportu zbiorowego dla osób
niepełnosprawnych.
Postulat dostępności komunikacji zbiorowej dla osób niepełnosprawnych można rozumieć wąsko bądź
szeroko. Poprzez dostępność sensu stricto rozumie się najczęściej typowe rozwiązania mające na celu
likwidację fizycznych barier jakie napotykają osoby niesprawne motorycznie, a więc forsowanie
eksploatacji taboru niskopodłogowego, zdolnego do dokonywania „przyklęku”, wolnego od schodów
w przestrzeni pasażerskiej, wyposażonego w podesty dla wózków inwalidzkich, poręcze, uchwyty, a nawet
specjalne pasy bezpieczeństwa w pojazdach. Niestety ograniczanie się do powyższych rozwiązań
nie wyczerpuje potrzeb zróżnicowanej grupy jaką są osoby niepełnosprawne. O ile choroby i uszkodzenia
narządów ruchu mają wysoki, udział wśród ogółu niepełnosprawności dotykających pasażerów, istnieją
grupy w inny sposób ograniczone w codziennym funkcjonowaniu, jak choćby osoby niedowidzące,
niedosłyszące, niewidomi, głusi. Rozwiązania techniczne ułatwiające wsiadanie i wysiadanie nie spełniają
ponadto swojej funkcji, gdy nieprzeszkolony kierowca zatrzyma się zbyt daleko krawężnika stawiając na
drodze pasażera trudną do przebycia wyrwę. Należy więc wskazać, iż organizowanie transportu dla osób
o specjalnych potrzebach to nie tylko dostosowywanie infrastruktury przystankowej i wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań w pojazdach ale również niedyskryminujący i przejrzysty system informacji
pasażerskiej, wyszkolony kierowca, uczynny współpasażer. Jedynie tak szeroko rozumiana dostępność
usług, dostępność jako kompleksowy system rozwiązań i pozytywnych praktyk, może prowadzić do
powstania w ramach komunikacji miejskiej produktu przyjaznego niepełnosprawnym.
Zastosowanie opisanej wyżej zasady uniwersalnego planowania napotyka na przeszkody związane,
z powołanym wcześniej, zróżnicowaniem wśród osób niepełnosprawnych, a także znacznymi kosztami
związanymi z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań (systemy głosowe na przystankach i w pojazdach,
dodatkowe oświetlenie, duże i wyraźne tablice do wyświetlania informacji i komunikatów). Zaprezentowane
poniżej rekomendacje stanowią standardy w pełni osiągalne w ramach realizacji niniejszego planu
transportowego i stanowią niezbędne minimum dostosowanej komunikacji autobusowej.
W zakresie niezbędnych wymogów organizatora w stosunku do eksploatowanego taboru należy
na potrzeby umowy z operatorem / SIWZ przyjąć następujące standardy:
1. wszystkie autobusy muszą być całkowicie niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe z obniżoną
podłogą w przynajmniej jednych drzwiach, przy czym długość części z obniżoną podłogą to minimum 30%
długości przestrzeni pasażerskiej pojazdu;
2. w pojazdach nie mogą występować stopnie poprzeczne (w przejściu środkowym), w przypadku
autobusów całkowicie niskopodłogowych brak stopni w drzwiach autobusu, w przypadku autobusów
częściowo niskopodłogowych co najmniej jedne drzwi autobusu muszą być wolne od stopni;
3. podłoga pojazdu powinna być pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego, ściany
pojazdu wyposażone w poręcze i uchwyty rozplanowane w sposób umożliwiający siedzącemu pasażerowi
przytrzymanie się podczas wysiadania i jednocześnie zapobiegający incydentalnemu uderzeniu się w głowę;
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4. w każdym pojeździe obowiązkowo występują poręcze ułatwiające wejście do pojazdu inwalidom
i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Ich rozmieszczenie i konstrukcja w ramach drzwi
dwuskrzydłowych musi pozostawiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim;
5. w każdym pojeździe musi być zapewnione odrębne oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie
w momencie otwarcia drzwi, świecące w sposób ciągły i gasnące dopiero w momencie całkowitego
zamknięcia się drzwi. Punkt świetlny powinien być zlokalizowany nad drzwiami w osi pionowej otworu
drzwi;
6. operator musi zapewnić działanie
przypadkowym ściśnięciem pasażera;

odpowiedniego

mechanizmu

zabezpieczającego

przed

7. kasowniki biletów zawieszone na wysokości umożliwiającej skasowanie biletu z poziomu osoby
siedzącej na wózku inwalidzkim;
8. w przestrzeni pasażerskiej co najmniej jedno miejsce musi być przeznaczone na przejazd osoby
z wózkiem inwalidzkim, zaleca się w tym celu zapewnienie przez operatora dodatkowych elementów
stabilizujących wózek w postaci podpór i oparć prostopadłych.
Oddzielnie na uwagę zasługuje problem dostępu osób niepełnosprawnych do informacji pasażerskiej,
jedynie zasygnalizowany we wcześniejszej części tytułu. Niekiedy infrastruktura przystankowa pomimo
najlepszych starań organizatora nie spełnia swojej roli informacyjnej. Tabliczki przystankowe
nie umożliwiają wglądu do rozkładu jazdy osobom niewidomym, osoby na wózkach inwalidzkich muszą
niejednokrotnie cierpieć z powodu wysokości na jakiej rozkład jest powieszony, bądź stawiać czoła
oddzielającym ich od pożądanej treści: koszom, ławkom i innym pasażerom.
W świetle tych ograniczeń podkreśla się elementarne znaczenie serwisów internetowych jako potężnego
narzędzia przełamywania barier i forsowania dostępności. Przewagą tej formy pozyskiwania danych
o połączeniach komunikacyjnych jest możliwość szczegółowego planowania podróży, brak presji czasu
i związanego z tym stresu, a gdy strona jest prawidłowo zaprojektowana, również możliwość alternatywnego
zapoznawania się z jej treściami za pomocą różnych zmysłów. Pełne wykorzystanie tego
niekwestionowanego potencjału w kontekście osób niepełnosprawnych jest możliwe przy zastosowaniu
prawidłowych rozwiązań w zakresie projektowania witryn internetowych, w szczególności poprzez aplikację
europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines – dosł. Wytyczne Dostępności Zawartości Sieciowej) opracowanego przez World Wide Web
Consortium (W3C).
W dniu 11 czerwca 2006 r., w ramach konferencji ministerialnej w Rydze ministrowie UE, w tym także
reprezentanci Polski, podpisali wspólną deklarację zobowiązującą uczestników do zapewnienia wysokiego
poziomu dostępności internetowych witryn publicznych, zgodnego z wytycznymi W3C. Serwis spełniający
powyższe normy dostępności musi oferować łatwy i intuicyjny dostęp do zasobów dla osób narażonych na
tzw. cyfrowe wykluczenie (niepełnosprawnych sensorycznie, niepełnosprawnych manualnie,
niepełnosprawnych intelektualnie, osób w podeszłym wieku lub osób nie władających biegle językiem
urzędowym, osób niewykształconych i niezamożnych).
Postanowienia deklaracji znalazły swoje odzwierciedlenie w krajowym systemie norm prawnych wskutek
nowelizacji art. 18 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 235), nakładającego na Radę Ministrów obowiązek
określenia w drodze rozporządzenia m.in. minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, mając
na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym. Z uwagi
na powyższą delegację ustawową wydano dnia 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 526), którego § 19 stanowi, iż „W systemie teleinformatycznym podmiotu
realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez
ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)(…)”. Zgodnie z § 22 wszystkie
serwisy publiczne muszą być zgodne z przepisanymi standardami, nie później niż w terminie 3 lat od
wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, a więc nie później niż do dnia 31 maja 2015 r.
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W związku z powyższym, postuluje się niezwłoczne dostosowanie strony internetowej organizatora
miejskiej komunikacji autobusowej, poprzez wdrożenie rozwiązań najlepiej odpowiadających wytycznym
i podporządkowanych czterem podstawowym zasadom WCAG:
1. zasadzie postrzegania (widoczność treści i zapewnienia alternatywnych form multimediów);
2. zasadzie funkcjonalności (wytyczne dotyczące przyjaznej interakcji, orientacji i nawigacji w ramach
witryny, szybkiego wyszukiwania pożądanych treści);
3. zasadzie zrozumiałości (wytyczne dotyczące sposobu formułowania informacji, ich rozmieszczenia
i używanego języka);
4. Zasadzie kompatybilności (współpraca witryny z oprogramowaniem
z oprogramowaniem pomocniczym osoby niepełnosprawnej).

użytkownika,

w tym

Należy wskazać, iż w przeciwieństwie do większości rozwiązań specyficznie zaadresowanych do osób
niepełnosprawnych, koszty takiego dostosowania są w porównaniu z oczekiwanymi korzyściami minimalne.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian powinno być sprzężone z opracowaniem wyczerpującego
internetowego systemu informacji pasażerskiej.
Wśród innych koniecznych działań w ramach realizacji niniejszego planu należy wymienić:
- wprowadzanie możliwe dużych czcionek na przystankowych tabliczkach rozkładowych ułatwiających
odczytanie ich treści osobom w podeszłym wieku / niedowidzącym;
- ustawianie krawężników w razie każdorazowej przebudowy zatok autobusowych na optymalnej
wysokości ok. 20 cm ponad poziom jezdni, przedłużanie zatoki w miejscach gdzie ich długość utrudnia
podjazd autobusu bezpośrednio do krawężnika.
4.3. Standardy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej
Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej, pomimo iż zawsze stanowiło ważny składnik jakości
świadczonych usług, było tradycyjnie pomijane jako obiekt wzmożonego zainteresowania organizatora.
Obowiązek zapewnienia abstrakcyjnie pojętego bezpieczeństwa obciążał przewoźnika, a rzeczywiście
wdrażane rozwiązania najczęściej ograniczały się do spełnienia swoistego minimum wymogów
technicznych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.)
odnoszących się do autobusów miejskich i regularnej komunikacji publicznej.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
określającej zadania organizatora w kategoriach kompleksowego planowania i zarządzania transportem
zbiorowym, bezpieczeństwo przewozów należy traktować jednoznacznie jako jeden z elementów
decydujących o popularności oferty przewozowej. Nowy podział ról nie zmienia faktu, iż realizacja
postulatu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa może zostać osiągnięta jedynie poprzez ścisłą współpracę
pomiędzy organizatorem a zakontraktowanym operatorem. To wysiłki tego ostatniego, poddawane rzetelnej
kontroli skutkować mogą zapewnieniem satysfakcjonującej sprawności technicznej pojazdów i prawidłowej
reakcji na sytuacje kryzysowe.
Opisane w niniejszym tytule rozwiązania do wdrożenia i rekomendacje należy odnosić bez konieczności
wyraźnego rozdziału zarówno do minimalizacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem podróży (kolizji
i wypadków związanych z ruchem pojazdów), jak i zagrożeń pochodzących ze strony samych pasażerów
(kradzieży, pobić, rozbojów, aktów wandalizmu). Niestety transport zbiorowy, gromadząc w jednym
miejscu znaczną liczbę osób, w sposób nieunikniony staje się przestrzenią popełniania czynów zabronionych
godzących w dobra prawne pasażerów, prowadzących pojazdy lub innych pracowników obsługi
(kontrolerów, sprzedawców biletów).
W związku z powyższym, w zakresie niezbędnych wymogów organizatora w stosunku do
eksploatowanego taboru należy na potrzeby umowy z operatorem / SIWZ przyjąć następujące standardy
bezpieczeństwa:
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1. podłoga autobusów powinna być pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego;
2. wnętrze autobusów powinno być wyposażone w poręcze i uchwyty rozmieszczone w sposób
minimalizujący ryzyko przypadkowego zranienia lub kontuzji;
3. elementy wyposażenia i powierzchnia pojazdu powinny odznaczać się dużą odpornością na
zarysowanie;
4. fotele pasażerskie powinny posiadać ergonomiczne kształty i powierzchnie utrudniające naniesienie
napisów typu „graffiti” a materiały tapicerskie powinny odznaczać się znaczną odpornością na zużycie;
5. fotele powinny być mocowane do konstrukcji autobusu w sposób ułatwiający zachowanie czystości –
rekomenduje się mocowanie jak największej ilości siedzeń do ścian pojazdu;
6. należy zapewnić wentylację naturalną poprzez okna lub wywietrzniki dachowe; pojazdy powinny
zawsze posiadać otwierane okna boczne lub przynajmniej jeden wywietrznik dachowy; w okresie realizacji
umowy przewoźnik powinien zostać zobowiązany do stopniowego zapewnienia pasażerom klimatyzacji
w pojazdach wykorzystywanych do świadczenia usług przewozowych, aż do uzyskania 100% udziału
pojazdów klimatyzowanych w całej flocie pojazdów przed końcem obowiązywania umowy;
7. system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej musi być zamontowany w sposób zapobiegający
przypadkowemu zranieniu bądź kontuzji osób przebywających w pobliżu jego elementów;
8. wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w system zapewniający bezpośrednią łączność pomiędzy
prowadzącym pojazd a stanowiskiem dyspozytora, system powinien umożliwiać natychmiastowe
komunikowanie utrudnień i sytuacji kryzysowych; przyjęte rozwiązania muszą gwarantować bezpieczną
wymianę informacji podczas jazdy autobusu;
9. pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu wizyjnego, na który składają się co najmniej
4 kamery, z czego jedna rejestrująca obraz na zewnątrz pojazdu; zarejestrowany obraz musi być
przechowywany na nośniku pamięci przez okres minimum 15 dni.
Wśród rozwiązań, które z korzyścią dla bezpieczeństwa mogą być narzucone operatorowi w drodze
kontraktu na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, należy wymienić odpowiednią
organizację przestrzeni i pracy kierującego pojazdem, w szczególności poprzez zabronienie kierowcom:
1. palenia tytoniu podczas jazdy autobusem oraz w czasie postoju wewnątrz pojazdu;
2. palenia papierosów elektronicznych podczas jazdy;
3. przewożenia osób w kabinie kierowcy, jeżeli występuje (za wyjątkiem kierowcy zmiennika w kursie
przed i po zmianie);
4. spożywania posiłków i napojów podczas jazdy;
5. rozmawiania z pasażerami podczas jazdy z wyjątkiem sytuacji koniecznych;
6. wykonywania czynności, które mogą wpłynąć na zmniejszenie koncentracji przez kierowcę i wpłynąć
na bezpieczeństwo pasażerów.
Do umownych obowiązków kierującego pojazdem o charakterze pozytywnym należy wymienić
natomiast:
1. obowiązek jednoznacznego i wyraźnego informowania pasażerów o awariach lub nieprzewidzianej
wcześniej konieczności zmiany trasy autobusu, a w wypadku niemożności kontynuowania kursu
zabezpieczenie odpowiedniej ilość czasu na opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów po uprzednim
poinformowaniu ich o komunikacji zastępczej;
2. aktywne wspieranie pracowników organizatora w przeprowadzaniu kontroli biletów, w szczególności
poprzez konieczne dla zrealizowania jej celów zatrzymanie pojazdu lub zablokowanie drzwi wejściowych
autobusu.
Sprawdzonym w komunikacji rozwiązaniem wpływającym pozytywnie na bezpieczeństwo kierowcy, jest
zabudowywanie w pełni kabiny prowadzącego z osobnym wyjściem na zewnątrz pojazdu. Wydzielenie to
jest szczególnie rekomendowane w stosunku do kierowców prowadzących sprzedaż biletów w pojeździe
i dysponujących do tego celu bilonem. Możliwość wygrodzenia jednego skrzydła pierwszych drzwi dla
kierowcy powinna stanowić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia preferowane rozwiązanie dla
Id: 05A72D3E-F5C3-48CD-9C49-B8605C8278DE. Podpisany

Strona 36 z 65

układu drzwi 2-2-2. Ostatnim postulatem odnoszącym się do technicznych wymogów eksploatowanego
taboru, jest konieczne wykluczenie ze świadczenia usług na rzecz Gminy, autobusów zbudowanych przy
wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcyjnej, których markę określa się jako „SAM” lub
„SKŁADAK” (lub inne równoważne określenie).
4.4. Pożądany standard ochrony środowiska w komunikacji miejskiej
Koncepcja zrównoważonej mobilności leży u podstaw europejskiej polityki rozwoju transportu
zbiorowego. Wyraża ona podyktowane realiami nowoczesności, dążenie do takiej optymalizacji rozwiązań
komunikacyjnych, w wyniku której dochodzić będzie do stopniowego ograniczania szkód w środowisku
naturalnym i minimalizacji zjawisk będących skutkami ubocznymi rozwoju cywilizacyjnego (korki
drogowe, zanieczyszczenie powietrza, hałas).
Transport indywidualny, którego rozwój jest normalną konsekwencją bogacenia się społeczeństwa,
odznacza się małą efektywnością przewozów, znacznym obciążeniem infrastruktury, pogłębiającym się
zjawiskiem kongestii drogowej i wysoką emisją zanieczyszczeń. System opierający się na transporcie
indywidualnym wymaga ograniczania przestrzeni miejskich, w tym przestrzeni zielonych na rzecz
rozbudowanego układu drogowego, który pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych nie zagwarantuje
satysfakcjonującego stopnia mobilności całemu przekrojowi społeczeństwa. W tym miejscu uwidacznia się
rola transportu zbiorowego jako czynnika zapobiegającego negatywnym kierunkom rozwoju miast,
oferującego czystszą i tańszą alternatywę dla podróży samochodem.
W świetle powyższego, ochrona środowiska na poziomie organizacji komunikacji miejskiej polega,
przede wszystkim, na zapewnieniu by transport zbiorowy pozostawał w świadomości możliwie jak
największej części podróżujących metodą konkurencyjną w stosunku do transportu organizowanego we
własnym zakresie. Wyższość transportu indywidualnego będzie zawsze przejawiać się w dowolności
wyboru czasu podróży, a przejazd samochodem niemal zawsze będzie szybszy i wygodniejszy. Tylko
zapewnianie możliwie najwyższych standardów obsługi, przy ich umiarkowanej cenie pozwoli w pełni
wykorzystać ekonomiczny aspekt komunikacji zbiorowej i zapobiegnie odpływowi pasażerów. To czy
komunikacja publiczna będzie spełniać swoją proekologiczną funkcję, w dużym stopniu zależeć będzie od
szeregu czynników składających się na jakość świadczonych usług, a opisanych w pozostałych tytułach
niniejszego rozdziału.
O ile transport zbiorowy już w samej swojej idei jest alternatywnym, przyjaznym środowisku
i zapewniającym ład przestrzenny rozwiązaniem, należy wskazać, iż organizator może w sposób bezpośredni
wpływać na stan środowiska naturalnego i „inwazyjność” komunikacji w stosunku do mieszkańców miasta,
poprzez preferowanie energooszczędnych, terenoszczędnych i mało obciążających środowisko środków
transportu.
Należy zadać pytanie, przed jakimi wyborami w świetle powyższego faktycznie przyjdzie stanąć
zgierskiemu organizatorowi? Zastosowanie tramwaju szeroko uważanego za środek transportu przyjazny
środowisku jest ściśle ograniczone poprzez rozmieszczenie istniejącej infrastruktury torowo-sieciowej
i wielkość potoków pasażerskich. Komunikacja tramwajowa służyć może wyłącznie realizacji usług
przewozowych na obecnie istniejących liniach podmiejskich 16 i 46. Pomimo, iż cały ciężar obsługi
wewnętrznej sieci komunikacyjnej miasta spoczywa na taborze ogumionym – autobusach, nie oznacza to
straty dla zdrowia i czystości powietrza w mieście. Rozwój silników i katalizatorów umożliwił gruntowną
redukcję generowanych przez autobusy spalin. Pomimo, iż tramwaj wcale nie wydziela tych zanieczyszczeń,
jego eksploatacji mogą towarzyszyć inne negatywne konsekwencję jak: dudniący hałas przejazdu i wstrząsy
odczuwalne w pobliskich budynkach. Wspólnym problemem obu środków komunikacji miejskiej jest w tym
wypadku wiek eksploatowanego taboru, który w przypadku autobusów decyduje o stopniu emisji
szkodliwych substancji a w przypadku wagonów tramwajowych i ich infrastruktury warunkuje wyciszenie
podczas przejazdu.
Europejskie standardy emisji, nieustannie zaostrzane począwszy od 1993 r. mają obecnie wyraźny wpływ
także na polski rynek autobusów. Wymogi wynikające z regulacji unijnych, odnoszące się do sprzedaży
pojazdów fabrycznie nowych, na przestrzeni lat doprowadziły do znacznego spadku w zakresie ilości
emitowanego tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla i cząstek stałych. W związku z planami
organizatora zobowiązania operatora w drodze umowy o świadczenie usług publicznego transportu
zbiorowego do stopniowej wymiany taboru, w tym zapewnienia pojazdów wyposażonych w klimatyzację,
przewiduje się, że na przestrzeni 5 lat od uchwalenia niniejszego planu transportowego cała flota pojazdów
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używanych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz odpowiadać będzie europejskiemu
standardowi Euro IV.
Najpoważniejszym problemem, niezmiennie dotyczącym obszaru Zgierza jest tranzyt prowadzony drogą
krajową nr 1, który wpływa w sposób alarmujący na warunki ekologiczne miasta, prowadzi do degeneracji
nawierzchni drogi i okolicznych budynków. Problem budowy obwodnicy w celu reorganizacji ruchu przez
tą najżywotniejszą miejską arterię stanowi jednak zagadnienie wykraczające poza problematykę organizacji
komunikacji miejskiej, a zarazem zakres niniejszego opracowania.
4.5. Jednolite oznakowanie pojazdów i umundurowanie kierowców
Estetyczne i wyraźne oznakowanie środków komunikacji miejskiej stanowi element promocji miasta
jak również czynnik umożliwiający łatwą identyfikację usług użyteczności publicznej na tle oferty
przewoźników prywatnych. Tematem pokrewnym jest prawo operatora publicznego transportu zbiorowego
do uzyskiwania dochodu z reklam, zamieszczanych w przestrzeni przeznaczonej dla pasażera lub na
zewnętrznej części pojazdu. Jednoznaczne uregulowanie tych kwestii powinna zawierać umowa pomiędzy
organizatorem a operatorem, która z jednej strony zabezpieczałaby właściwy wizerunek organizatora
i chroniła przestrzeń publiczną przed nadmiernym zawłaszczeniem, a z drugiej strony uwzględniała
gospodarczy aspekt reklamy. Zapewnienie operatorowi możliwości uzyskiwania dodatkowego dochodu
z udostępniania powierzchni pod reklamę może, pozytywnie wpłynąć na wysokość otrzymywanej od
organizatora rekompensaty, bądź też zabezpieczać środki finansowe niezbędne do realizacji zobowiązań
inwestycyjnych w stosunku do taboru i zaplecza technicznego, wynikających z umowy o świadczenie usług
publicznego transportu zbiorowego.
Dotychczasowa umowa zawarta z przedsiębiorstwem komunikacyjnym „MARKAB” sp. z o.o. poza
podstawowymi kwestiami dotyczącymi oznaczenia numeru linii i ogólnym obowiązkiem współpracy
w zapewnianiu materiałów informacji pasażerskiej w pojazdach, nie określała obowiązków przewoźnika
w zakresie zapewnienia wyraźnych i jednoznacznych środków identyfikacji świadczonych usług. Szansą dla
nadania komunikacji miejskiej należnego jej
wizerunku będzie z całą pewnością planowane
zakontraktowanie operatora publicznego transportu zbiorowego, a co za tym idzie podpisanie nowej umowy
zabezpieczającej spełnienie oczekiwanych standardów.
W zakresie identyfikacji zewnętrznej autobusów wykorzystywanych do wykonywania przewozów na
terenie Gminy Miasto Zgierz na potrzeby umowy z operatorem / SIWZ należy przyjąć następujące zasady:
1. eksploatowany tabor powinien być oznakowany w barwy wskazane przez organizatora;
2. koszt oznakowania pojazdów ponosi operator;
3. szczegółowy schemat oznakowania każdego autobusu (herb miasta, oznaczenie organizatora,
emblemat producenta), przygotowuje operator, a gotowy projekt podlega akceptacji przez organizatora;
4. schemat oznakowania powinien być jednakowy dla wszystkich autobusów; różnice są dopuszczalne
jedynie pomiędzy autobusami różnych marek i typów, pod warunkiem, że nie jest możliwe zastosowanie
jednolitego schematu oznakowania.
W zakresie identyfikacji linii komunikacyjnej, na trasie której dany pojazd wykonuje przewóz należy
przyjąć następujące zasady:
1. operator będzie zobowiązany do stosowania tablic lub wyświetlaczy zewnętrznych: z przodu, boku
i tyłu pojazdu, zawierających oznaczenie numeru linii;
2. na tablicy przedniej bądź wyświetlaczu przednim powinna widnieć informacja o krańcówce, do której
zmierza pojazd prezentowana w jednym bądź dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej;
3. tablica boczna lub wyświetlacz boczny powinny być umieszczone w okolicy drugich drzwi pojazdu
w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, jeżeli nie ma warunków do
umieszczenia wyświetlacza lub tablicy nad szybą;
4. tablica tylna lub wyświetlacz tylny powinny być umieszczone w wydzielonej przestrzeni nad tylną
szybą lub w górnej części tylnej szyby autobusu, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia tablicy lub
wyświetlacza nad szybą; lokalizacja oznaczenia linii umieszczona być powinna centralnie w osi podłużnej
pojazdu; przesunięcie dopuszczalne jest tylko wtedy gdy wymuszają to ograniczenia techniczne autobusu;
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5. oznaczenie linii na tablicy lub wyświetlaczu przednim, bocznym i tylnym powinno przyjmować postać
numeryczną lub alfanumeryczną.
W zakresie informacji i oznaczeń zamieszczanych wewnątrz pojazdu należy przyjąć następujące zasady:
1. operator wewnątrz pojazdów przeznaczonych do wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej
umieszcza przygotowane i przekazane przez organizatora materiały: wyciąg z uchwał stanowiących taryfy
przewozowe na terenie Gminy Miasto Zgierz, wykaz osób uprawnionych do ulg i przejazdów bezpłatnych,
inne informacje dostarczone przez organizatora;
2. operator we własnym zakresie zapewnia opracowanie i umieszczenie właściwych informacji
wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz umieszczenie uzgodnionego wspólnie
z organizatorem regulaminu porządkowego przewozów;
3. powyższe informacje zamieszczane są nad oknami po lewej stronie pojazdu w przestrzeni pomiędzy
kabiną prowadzącego pojazd a krańcem powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących.
Jako dopełnienie powyższych postulatów zaleca się wprowadzenie jednolitego umundurowania
wyróżniającego prowadzących pojazdy operatora:
1. kierowcy pojazdów operatora powinni być umundurowani w strój z logo operatora i/lub organizatora
według jednolitego wzoru zaakceptowanego przez organizatora;
2. na strój służbowy w odniesieniu do mężczyzn powinny składać się długie spodnie, koszula i krawat
w jednolitym niejaskrawym kolorze; węzeł krawata powinien wyglądać estetycznie i zasłaniać guzik koszuli
pod szyją;
3. na strój służbowy w odniesieniu do kobiet powinna składać się koszula, spodnie lub spódnica
w jednolitym niejaskrawym kolorze;
4. kierowcy pojazdów operatora powinni być zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatora z numerem ewidencyjnym w czasie wykonywania obowiązków związanych z realizacją
umowy.
Należy wyrazić negatywną opinię co do pozostawiania operatorowi możliwości umieszczania reklam na
zewnętrznych powierzchniach eksploatowanych pojazdów, bez względu na fakt, czy ograniczają one
widoczność z okien autobusu i zaciemniają jego wnętrze (wielkopowierzchniowe siatki typu one way
vision), czy jedynie wpływają negatywnie na ogólną estetykę środka transportu. W zakresie reklamy
wewnątrz pojazdu, organizator winien zabezpieczyć sobie w umowie o świadczenie usług publicznego
transportu zbiorowego prawo do współdecydowania o treści i umiejscowieniu materiałów reklamowych.
Powyższy wpływ może przybrać formę każdorazowej zgody na publikacje materiałów bądź też bardziej
szczegółowego określenia dozwolonych treści. Organizator w pierwszej kolejności powinien zapobiegać
zawłaszczaniu przestrzeni publicznej przez reklamy, których forma stwarza dla pasażerów dyskomfort, lub
których treść zagraża moralności publicznej i może prowadzić do demoralizacji osób nieletnich.
4.6. Dostępność komunikacyjna do przystanków
Dobre wyniki eksploatacyjne zgierskiej komunikacji miejskiej na tle miast o podobniej wielkości
i położeniu, to wypadkowa wielu korzystnych czynników charakterystycznych dla tego obszaru. Jednym
z nich jest dobrze rozwinięta sieć przystanków transportu zbiorowego, zapewniająca bezpośredni dostęp do
usług komunikacji miejskiej z praktycznie każdego punktu wymagającego obsługi.
Rozmieszczenie przedmiotowej infrastruktury, tj. przystanków komunikacyjnych obsługiwanych przez
komunikację miejską na terenie Gminy Miasto Zgierz przedstawia poniższy rysunek:
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Rysunek 10. Sieć przystanków na terenie Zgierza na dzień 1 marca 2014 r.
Źródło: Opracowanie własne.
Na potrzeby poniższych rozważań przyjęto, iż za prawidłowo skomunikowany należy uznać obszar,
w promieniu 700 metrów od aktywnego przystanku komunikacji miejskiej. Górny próg na poziomie 700800 metrów odległości jest właściwym punktem odniesienia, gdyż jest to dystans możliwy do przebycia
przez pieszego w czasie około 10 minut.
W ramach tak określonego zasięgu cała wschodnia i centralna część terytorium Gminy cechuje się
satysfakcjonującym zagęszczeniem przystanków autobusowych i peronów tramwajowych. Sieć przystanków
obejmuje wszystkie znaczące skupiska ludności (źródła potoków pasażerskich), tereny zwartej zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, przemysłowej i miejsca użyteczności publicznej (główne cele przemieszczeń).
Niska dostępność przystanków komunikacji miejskiej to natomiast cecha wyróżniająca całą zachodnią
część obszaru miasta (Kontrewers, Krogulec, Aniołów i Piaskowice), gdzie odległość od przystanku
dochodzi nawet do 3 km. Teren ten nie był nigdy włączony do wewnętrznej sieci miejskich połączeń ze
względu na ekstensywną zabudowę jednorodzinną nie generującą dostatecznego popytu na komunikację
miejską. Wśród poważnych ograniczeń dla transportu zbiorowego na tym obszarze należy wymienić także
słabo wykształcony układ drogowy, uniemożliwiający świadczenie usług pojazdami wielkogabarytowymi,
jak również brak zlokalizowanych w tym rejonie usług wyższego rzędu napędzających ruch
międzydzielnicowy. Charakterystycznym przeznaczeniem tego terenu jest gospodarka rolna i leśna, stąd
nie ma on znaczącego wpływu na funkcjonowanie miasta.
Substytutem wewnętrznego systemu komunikacji miejskiej jest, dla mieszkańców opisywanego obszaru,
z jednej strony komunikacja kolejowa (przystanek kolejowy Jedlicze Łódzkie w rejonie Kontrewers)
z drugiej strony sieć przystanków używanych przez przewoźników prywatnych w kierunku na Aleksandrów
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Łódzki (przystanki zlokalizowane na ul. Aleksandrowskiej – wzdłuż drogi krajowej nr 71) i na Grotniki
(przystanki zlokalizowane wzdłuż ul. Wiosny Ludów).
Począwszy od 1 października 2013 r. mieszkańcy osiedla Piaskowice Aniołów mają możliwość
korzystania z przejazdów na linii 3A łączącej Aleksandrów Łódzki, Zgierz i Stryków. Rozpoczęcie
regularnych przewozów na tej nowej trasie pociągnęło za sobą włączenie do sieci przystanków
obsługiwanych przez komunikację miejską 7 nowych lokalizacji położonych przy ul. Aleksandrowskiej.
W okresie od 1 października 2013 r. do końca stycznia 2014 r. w ramach rozkładu jazdy linii 3A
realizowano 7 kursów w dni powszednie, 3 kursy w soboty i niedziele. Duża popularność linii wykazana
w ramach wyrywkowych badań zapełnienia wskazuje na kryjący się w niej potencjał, przemawia za
zwiększeniem częstotliwości kursowania obsługujących ją autobusów, również na rzecz dotychczas
pozbawionego transportu publicznego osiedla Piaskowice- Aniołów. Niestety linia ta, mająca na dzień
sporządzania niniejszego planu charakter eksperymentalny, w odniesieniu do odcinka zgierskoaleksandrowskiego nie może być traktowana jako stały element zgierskiej sieci komunikacyjnej. Niezależnie
od podjętych decyzji nie zmieni ona w sposób decydujący specyfiki zachodniej części miasta: obszaru
posiadającego liczne rezydencje, mało zaludnionego i opartego na transporcie indywidualnym. #
4.7. Standardy utrzymania przystanków i infrastruktury przystankowej
Wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przyniosło gruntowne zmiany w zakresie
obowiązków gmin i organizatorów komunikacji zbiorowej związanych z przystankami. Znowelizowany
przez art. 69 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz.
13 z późn. zm.) art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. z dnia 13 września 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) przewiduje kompetencje gmin, w miejsce wcześniejszego
obowiązku przewoźników, uprzątania błota, śniegu, lodu i zanieczyszczeń z użytkowanych przystanków
i przyległych torowisk. W stanie prawnym aktualnym na czas sporządzania niniejszego planu
transportowego powyższe zadanie wymienione zostało w art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu gmina ma obowiązek utrzymywać czystość
i porządek na przystankach, których jest właścicielem bądź zarządzającym, oraz które są położone na jej
obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg. Użycie spójnika „oraz” w treści
przepisu oznacza, iż obowiązek ciąży na gminie wyłącznie w stosunku do przystanków, które jednocześnie
są jej własnością lub pozostają w zarządzie, znajdują się na jej obszarze i są zlokalizowane przy drogach
publicznych (koniunkcja). A contrario należy wskazać na brak obowiązku gminy w stosunku do
przystanków, które:
- nie znajdują się przy drogach publicznych;
- nie znajdują się na jej obszarze;
- stanowią własność innego podmiotu i nie pozostają w jej zarządzie.
Zarazem art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wprowadził możliwość ustanawiania opłat
za korzystanie przez przewoźnika lub operatora z infrastruktury przystankowej. Pomimo, iż obowiązek
utrzymania przystanków jednoznacznie spoczywa na gminach a opłaty za ich użytkowanie zostały
uregulowane jako odrębna instytucja, to należy wskazać, iż art. 16 ust. 7 ustawy określa szczegółowe
przeznaczenie tych danin publicznych, a mianowicie:
1. utrzymanie przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu
terytorialnego;
2. budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina, jak również wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom,
przeznaczonych do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych
w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg (art. 18 pkt 1 i 2 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym).
Faktyczne utrzymywanie infrastruktury przystankowej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie jest
bezpośrednio skorelowane z koniecznością odprowadzania stosowych opłat, aczkolwiek pewne przerzucenie
ciężaru finansowego tej działalności na przedsiębiorstwa przewozowe jest możliwe, jeżeli opłata zostanie
wprowadzona przez właściwy organ stanowiący.
Zapewnienie satysfakcjonującego standardu czystości, okresowych napraw, wymian wyposażenia
i gruntownych remontów przystanków komunikacyjnych wymaga na terenie Gminy Miasto Zgierz
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zabezpieczenia odpowiednich źródeł finansowania poprzez budowę systemu poboru opłat za zatrzymywanie
się pojazdów, jak również podjęcia szeregu działań mających na celu uporządkowanie kwestii dotyczących
tej kategorii infrastruktury. Pierwsze regulację odnoszące się do tej problematyki zostały zaadaptowane
w drodze dwóch uchwał Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. uchwała Nr XXXV/383/13 przyjęta
na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podejmuje się inwentaryzacji
wszystkich przystanków na terenie Gminy Miasto Zgierz, stanowiących gminną własność lub pozostających
w gminnym zarządzie. Na dzień sporządzania niniejszego planu transportowego powyższa uchwała określa
sieć 119 przystanków autobusowych i 23 peronów tramwajowych. Katalog ten powinien być stopniowo
uzupełniany poprzez przejmowanie od zarządców dróg kolejnych lokalizacji mających strategiczne
znaczenie dla zaspokajania zbiorowych potrzeb zgierskiej wspólnoty samorządowej. Przywołana wyżej
uchwała podejmuje również kwestię warunków i zasad korzystania z miejskiego zasobu przystanków. Na
terenie Zgierza zapewniono szeroki i niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury komunikacyjnej zarówno
spółce zakontraktowanej przez organizatora i świadczącej usługi użyteczności publicznej, jak również
prywatnym przedsiębiorcom prowadzących działalności gospodarczą na własny rachunek. Odmowa
udzielenia zgody na udostępnienie przystanków wnioskującemu przewoźnikowi jest uzależniona od
wystąpienia jednej z trzech przesłanek:
1. wyrażenie zgody uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez
operatorów i przewoźników (doprowadzi do ograniczenia przepustowości przystanków);
2. przemawiają za tym względy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3. na określonej przez wnioskującego linii komunikacyjnej w tym samym czasie i na tej samej trasie
usługi świadczy już inny przewoźnik lub operator.
Przedmiotowa uchwała zabrania szkodliwych praktyk w strefie przystanku i jego urządzeń w postaci:
1. rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób, chyba że
Prezydent Miasta Zgierza wyraził na ogłoszenie lub działalność zgodę;
2. zatrzymywania pojazdów w celu innym niż przyjęcie należności za przejazd i umożliwienie pasażerom
dogodnego wsiadania/ wysiadania (zakazane są np. postoje w celu oczekiwania na pasażerów);
3. wywieszania rozkładów jazdy w miejscu i formie nieuzgodnionej z Prezydentem Miasta Zgierza.
Powyżej opisana uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXXV/383/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zapewniła
organizatorowi możliwość monitorowania i kontroli dostępu do administrowanych przystanków, a podjęta
na tej samej sesji uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXXV/384/13 wprowadziła odpłatność za użytkowanie
przystanków stanowiących własność lub pozostających w zarządzie Gminy Miasto Zgierz. Opłata pobierana
jest za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym a jej stawka została
określona na poziomie 0,05 zł i jest corocznie waloryzowana właściwym wskaźnikiem. Postanowienia
uchwały pozostają tym sposobem w ścisłym związku z treścią art. 16 ust. 5-7 ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym.
Dochód uzyskany z tytułu opłat za zatrzymanie, w pierwszej kolejności przeznaczony zostanie
na sprzątanie i bieżące utrzymanie, a także wymianę wyposażenia przystanków. Po zagwarantowaniu
powyższego minimum pozostała część środków wykorzystana będzie w celach inwestycyjnych
i remontowych. Organizator planuje zapewniać czystość i porządek na przystankach za pośrednictwem
zewnętrznego wykonawcy, wyłanianego każdorazowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.).
W zakresie utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji
miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz na potrzeby przyszłych umów z wykonawcą należy przyjąć
następujące standardy obsługi:
1. sprzątany przez wykonawcę powinien być cały obszar przystanku, poprzez który rozumie się miejsce
przeznaczone do wsiadania/wysiadania pasażerów, przynależny do tego miejsca chodnik, a w przypadku
jeżeli przystanek zlokalizowany jest na pętli autobusowej lub tramwajowej sprzątane powinny również
chodniki wokół tej pętli;
2. w czasie opadów śniegu wszystkie przystanki powinny być uprzątnięte ze śniegu, błota, lodu i innych
zanieczyszczeń oraz posypywane piaskiem, codziennie w każdy dzień tygodnia; powyższe dotyczy również
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pętli tramwajowych i autobusowych, na których znajduje się słupek przystankowy; usunięty śnieg
nie powinien hamować ruchu pieszego oraz samochodowego (w przeciwnym wypadku powinien być
wywieziony na uzgodnione miejsce składowania);
3. do obowiązków wykonawcy powinno należeć opróżnianie koszy na śmieci i wywóz odpadów,
a w wypadku braków w wyposażeniu (np. kradzież kosza) niezwłoczne zgłoszenie tej sytuacji, odbiór
nowego kosza od zamawiającego i jego niezwłoczne dostarczenie na przystanek;
4. wykonawca powinien zostać zobowiązany umownie do usuwania z powierzchni słupków i wiat
ogłoszeń i plakatów wieszanych na przystankach bez zgody zarządcy oraz usuwania śladów kleju
z oszklonych części wiat;
5. wykonawca co najmniej 4 razy w ciągu roku powinien w uzgodnionych terminach dokonywać mycia
wszystkich wiat i wskazanych słupków przystankowych za pomocą myjki wysokociśnieniowej;
6. wykonawca powinien we własnym zakresie zadbać o zgromadzenie dostatecznych zapasów piasku
niezbędnego do podsypywania przystanków w okresie zimowym;
7. wykonawca powinien zostać zobowiązany do wykonywania swoich czynności codziennie, od
poniedziałku do soboty lub w cyklach dwudniowych jeżeli przystanek odznacza się niewielkim obłożeniem
w ramach sieci komunikacyjnej;
8. przystanki powinny być sprzątane do godziny 12:00, lokalizacje o dużym obłożeniu pasażerów
powinny mieć pierwszeństwo i być obsługiwane wczesnym porankiem lub po porannym szczycie
komunikacyjnym;
9. w czasie opadów śniegu wszystkie przystanki powinny być na bieżąco uprzątnięte ze śniegu, błota,
lodu i innych zanieczyszczeń i posypywane piaskiem, codziennie w każdy dzień tygodnia tj. od
poniedziałku do niedzieli;
10. na wezwanie Policji, Straży Miejskiej lub Dyżurnej Służby Prezydenta wykonawca powinien w trybie
awaryjnym, na przestrzeni 3 godzin usunąć śmieci, śnieg i posypać piaskiem wskazane mu lokalizacje;
11. jakość prac wykonywanych przez wykonawcę powinna być cyklicznie kontrolowana przez
pracowników zamawiającego, kontrole powinny odbywać się po godzinie 12:00, bezpośrednio po
wykonaniu przez wykonawcę rutynowych czynności.
Prace remontowe i budowlane przeprowadzane będą przez właściwą do tego jednostkę budżetową miasta
tj. Miejskie Usług Komunikacyjne w Zgierzu, w oparciu o zaplecze techniczne i kadrowe pozostające w jej
dyspozycji. Współpraca z zakładami karnymi w celu pozyskania skazanych do świadczenia nieodpłatnej
pracy na rzecz organizatora wydatnie wpłynie na obniżenie kosztów tej działalności, a co za tym idzie
umożliwi zakup większej ilości niezbędnych materiałów i akcesoriów. Wśród planowanych działań do
realizacji na przestrzeni najbliższych 3 lat należy wymienić:
1. posadowienie nowych wiat i ławek przy ważniejszych węzłach komunikacyjnych oraz obiektach
użyteczności publicznej;
2. kompleksowe remonty i prace naprawcze istniejącej infrastruktury przystankowej;
3. ujednolicenie standardów kolorystycznych oraz modelowych wiat przystankowych poprzez
sukcesywne wymiany wiat typu Kami, MK Cafee oraz wiat z poszycie blaszanym;
4. podłączenie oświetlenia miejskiego do wiat celem poprawy bezpieczeństwa po zmroku;
5. oznakowanie przystanków komunikacyjnych poprzez wprowadzenie nazewnictwa i numeracji na
słupkach przystankowych.
5. System informacji pasażerskiej (SIP)
5.1. Statyczna i dynamiczna informacja pasażerska
Rozwinięty i dobrze przemyślany system informacji pasażerskiej to istotny czynnik wpływający
na korzystanie z przejazdów z użyciem transportu zbiorowego. Każda podróż rozpoczyna się od planu,
a pasażer bardziej niż jakikolwiek inny konsument musi zapoznać się z oferowanym mu produktem. To czy
przejazd będzie następnie realizowany z użyciem transportu publicznego uzależnione jest od tego czy klient
uzyska kompleksową informację o obowiązujących przepisach taryfowych, zasadach wnoszenia opłat za
przejazd, czasach i miejscach odjazdów i przesiadek. Współczesny świat stawia wobec organizatorów
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transportu nowe wyzwania wykraczające poza publikację materiałów w pojazdach czy na przystankach.
Systemy informacji pasażerskiej planowane być powinny na zasadzie uniwersalnego projektowania,
tj. wykorzystywać wszystkie możliwe media i dostępne technologie, aby na każdym kroku wspierać
pasażera.
Podstawowym podziałem używanym przy omawianiu systemów informacji pasażerskiej jest ten
wyróżniający elementy informacji statycznej (wykorzystywane przy planowaniu podróży) i elementy
informacji dynamicznej (wykorzystywane dopiero przy jej wykonywaniu). To właśnie dynamiczna
informacja pasażerska stanowi obecnie najlepszy probierz postępu. Organizatorzy przewozów wykorzystują
Internet, serwisy społecznościowe i tablice elektroniczne by udostępniać podróżnym informacje
o rzeczywistych czasach odjazdu, przekazywać ostrzeżenia o zaistniałych utrudnieniach i zmianach trasy,
czy o komunikacji zastępczej. Rozwiązania te w przeciwieństwie do publikowanych w różnej formie
rozkładów jazdy w pełni dopasowują swój przekaz do zaistniałych warunków i stanowią istotne wsparcie
w podejmowaniu decyzji co do sposobu dotarcia do celu podróży. System transportowy rozwinięty
o powyższe elementy jest przyjazny osobom starszym, niepełnosprawnym, lepiej przystosowany do obsługi
osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, a więc przez to bardziej dostępny.
Poniżej omówione zostaną w sposób zwięzły poszczególne elementy planowanego systemu informacji
pasażerskiej dla komunikacji zbiorowej Zgierza oraz gmin sąsiednich, które zawarły porozumienia
komunalne, dla których organizatorem przewozów jest Gmina Miasto Zgierz.
5.2. Planowane środki informacji pasażerskiej
5.2.1. Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy, który swoją treścią obejmuje trasę, przystanki i godziny odjazdów, jest podstawowym
elementem każdego systemu informacji pasażerskiej. Musi być on opracowany według określonych zasad,
zapewniających m.in. jego dostosowanie do czasu pracy kierowców, granicznej ilości pojazdów w ruchu,
potrzeb przewozowych, okresu i warunków funkcjonowania linii. Organizator poprzez odpowiednie
kształtowanie rozkładu jazdy wpływa na takie jego parametry jak czytelność i łatwość zapamiętania.
Rozkład jazdy jako plan pracy przedsiębiorstwa przewozowego to usystematyzowany według rodzajów
dni tygodnia (powszednie, świąteczne, soboty i niedziele) wykaz czasów odjazdu z przystanków
początkowych, wraz z zestawem czasów przejazdów, zróżnicowanym w zależności od godziny i dnia,
w którym są one wykonywane. Ten rodzaj ekspozycji rozkładu jazdy zwany uproszczonym ,o ile
dopasowany do potrzeb realizatora przewozów, stanowi informację „surową”, nieprzeznaczoną dla odbiorcy
końcowego. Interesem podróżnego jest niemal zawsze uzyskanie informacji o godzinach odjazdów
w wybranym kierunku i z dowolnego przystanku, dlatego publikacja uproszczonego rozkładu jazdy jest
postrzegana jako nieuzasadniona niedogodność.
Z tego powodu podstawową metodą prezentacji rozkładu jazdy w ramach systemów informacji
pasażerskiej jest tak zwana tabliczka przystankowa tj. przekrój rozkładu jazdy będący konsekwencją dodania
do godzin odjazdu z punktu początkowego oszacowanych czasów przejazdu do konkretnego przystanku.
Zgierski organizator na tabliczkach rozkładów komunikacji miejskiej umieszcza następujące dane:
1. oznaczenie linii, logotyp organizatora, data ważności rozkładu jazdy;
2. przebieg całości trasy;
3. oznaczenie przystanku, którego tabliczka dotyczy;
4. kolejne przystanki wraz z szacowanym czasem przejazdu;
5. dane teleadresowe organizatora i przewoźnika;
6. wskazania granic stref taryfowych na linii jeżeli takowe występują,
7. podstawowe informacje dotyczące lokalnej taryfy i sposobów wniesienia opłaty za przejazd.
W obrocie spotyka się również sposób prezentacji rozkładu w formie tak zwanej pełnej-tabelarycznej,
czyli w postaci zestawienia odjazdów z wszystkich przystanków danej linii. W praktyce zgierskiego
organizatora rozkłady pełne nie są stosowane w ramach systemu informacji pasażerskiej, a to ze względu na
ich znaczną objętość i trudności związane z wyszukiwaniem pożądanych informacji. Przykładowy pełny
rozkład tabelaryczny zawiera w swoim załączniku nr 2 Porozumienie z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
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międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę
Zgierz-Stryków.
Na potrzeby prezentacji rozkładów jazdy w praktyce zgierskiej komunikacji miejskiej należy przyjąć
następujące standardy:
1. tabliczki rozkładowe na przystankach komunikacyjnych publikowane powinny być w zamkniętych
kasetach, preferowany będzie format A4, treść tabliczki – w szczególności czasy odjazdu – powinny być
odpowiednio wyskalowane i wydrukowane dużą czytelną czcionką;
2. tabliczki rozkładowe publikowane na stronie internetowej Organizatora powinny zawierać
funkcjonalność pozwalającą na dowolne powiększanie czcionki zależnie od potrzeb użytkownika;
3. w ramach jednej linii komunikacyjnej można wytyczyć kilka wariantów tras, zawsze jednak powinien
być wskazany wariant trasy podstawowy; pozostałe warianty trasy mogą odbiegać od podstawowego różniąc
się przystankami początkowymi, krańcowymi lub pośrednimi; organizator dołoży najwyższej staranności
żeby prezentacja alternatywnych tras przejazdów w ramach tabliczki rozkładowej lub listy przystanków na
stronie internetowej w najmniejszym możliwym stopniu ograniczała czytelność rozkładu linii;
4. rozkłady jazdy przewoźników prywatnych powinny być publikowane odpłatnie w estetycznej formie
w szczególności w ramach zintegrowanych węzłów przesiadkowych;
5. z internetowym rozkładem linii powinna być sprzężona informacja o kategorii tej linii („linia miejska”,
„linia podmiejska”) oraz rodzaju biletów, który jest na niej honorowany, a przypadku taryfy podzielonej
(linie 6 i 51) wyczerpujący opis na ten temat.
5.2.2 Taryfy, regulaminy, tablice powtarzalne i instruktażowe
Materiały informacyjne, zawarte, m.in. na charakterystycznych naklejkach, pomimo ograniczonej
popularności wśród użytkowników komunikacji, pełnią ważną funkcję gwarancyjną – umożliwiają bowiem
zapoznanie się z przepisami taryfowymi. Ich treść i forma stanowi niezbędny pomost pomiędzy
rygorystycznym i mało przystępnym językiem uchwał taryfowych, a niechętnym je zgłębiać szerokim
kręgiem odbiorców.
Stosunek przewozu podawany jest niejednokrotnie jako koronny przykład umowy adhezyjnej – tj.
umowy, której postanowienia zostały określone jednostronnie (przez przewoźnika lub organizatora
przewozów). Ograniczona swoboda kontraktowa przejawia się tym, iż umowa przewozu zawierana jest
najczęściej przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym (art. 16 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe).
Wraz ze skorzystaniem z usługi o charakterze masowym pasażer automatycznie związany zostaje
regulaminem przewozów, obowiązującą taryfą i cennikiem. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo przewozowe
przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty ustalone lub
stosowane taryfy i zapewnić bezpłatny wgląd do obowiązujących przepisów przewozowych. Obowiązek ten
jest w szczególności realizowany poprzez wywieszenie tych materiałów w pojeździe. Niedosyt budzi jednak
fakt, iż podróżny chcący skorzystać z usług komunikacji miejskiej najpierw musi wejść do pojazdu
(wówczas zawrze umowę) a następnie dopiero zapozna się z właściwym regulaminem.
By zaradzić powyższemu paradoksowi zgierski organizator zadbał o szeroką dostępność wyciągów
z przepisów taryfowych poprzez umieszczenie ich na oficjalnych stronach internetowych i wywieszenie na
węzłowych przystankach na terenie Gminy Miasto Zgierz. Odpowiednio zmodyfikowana informacja została
przygotowana dla potrzeb linii międzygminnej 3A i będzie rozwieszana na przystankach pozostających na
trasie autobusów również poza granicami Zgierza (tam gdzie pozwoli na to infrastruktura przystankowa).
Należy wskazać na dotkliwy i niedostrzegany przez lata problem braku ustalenia z przewoźnikiem
odpowiedniego regulaminu porządkowego przewozów. Standardem w transporcie zbiorowym jest ochrona
osoby pasażera przed przypadkowym zranieniem, zabrudzeniem, zapewnienie mu podczas przejazdów
maksimum komfortu, wykluczenie natomiast z kręgu użytkowników komunikacji osób publicznie
spożywających alkohol, budzących odrazę swoim niechlujstwem lub stwarzających ryzyko dla otoczenia.
Odpowiedni katalog norm powinien być sporządzony niezwłocznie w ramach realizacji niniejszego planu.
5.2.3. Dokumenty przewozu
Art. 16 ust. 2 ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 1173 z późń. zm.) jako minimum treści umieszczonej na bilecie wymienia: oznaczenie przewoźnika lub
organizatora publicznego transportu zbiorowego, wysokość należności za przejazd oraz oznaczenie zakresu
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uprawnień związanych z dokumentem. Zakres uprawnień powinien być określony poprzez wskazanie relacji
lub strefy przejazdu, a także charakteru biletu (normalny/ulgowy).
Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie by zasób informacji rozwijać o elementy użyteczne dla pasażera.
Podstawowym przykładem jest chociażby powszechna praktyka umieszczania logotypów organizatora
przewozów, które razem z innymi zabezpieczeniami graficznymi dokumentu decydują o jego łatwej
identyfikacji. Standardem jest również umieszczanie pomocniczych napisów i instrukcji odnoszących się do
sposobu postępowania z biletem papierowym. Zapotrzebowanie na takie informacje jest szczególnie
widoczne w odniesieniu do biletów o skompilowanej konstrukcji jak na przykład obowiązujące na terenie
Gminy Miasto Zgierz karnety 11-przejazdowe. Należy wskazać, iż zasady odnoszące się do karnetów
nie zostały nigdy jednoznacznie zapisane a umieszczone na nich instrukcje pozostawiają pasażera
z szeregiem wątpliwości. Przykładowe sygnalizowane problemy wiążą się z m. in.:
- kasowaniem jednego karnetu za przejazd dwóch i więcej osób;
- łączeniem karnetu z jednorazowymi biletami dopłatowymi;
- łączeniem ze sobą dwóch karnetów;
- kasowaniem dwóch odcinków karnetu ulgowego za przejazd jednej osoby bez uprawnienia do ulgi.
Biorąc pod uwagę powyższe, postuluje się gruntowną rewizję funkcjonujących w obiegu wzorów biletów
tak by mogła nimi posłużyć się osoba po raz pierwszy korzystająca z usług zgierskiej komunikacji
autobusowej. W realizacji tego postulatu należy zadbać o rzetelną informację umieszczoną na samym bilecie
lub też wykluczanie wzorów rodzących powtarzające się pytania i trudności pasażerów.
Celem łatwego rozróżnienia poszczególnych biletów jednorazowych i znaczków do biletów okresowych
Organizator posłużył się, oprócz tradycyjnego opisu, zróżnicowaną paletą kolorów. Należy przyjąć, iż
rozróżnienie poszczególnych dokumentów przewozu i identyfikacja wiążących się z nimi obowiązków jest
kluczowa, gdyż pasażerowie bywają następnie z ich dopełnienia rozliczani.
5.2.4. Strony www
Oficjalna witryna internetowa zgierskiego organizatora prowadzona jest pod adresem
www.muk.zgierz.pl i na dzień sporządzania niniejszego planu i oferuje pasażerom następujące informacje:
1. aktualne rozkłady jazdy linii komunikacji miejskiej przebiegające po terenie Gminy Miasto Zgierz
organizowane zarówno przez Miejskiej Usługi Komunikacyjne w Zgierzu jak i Zarząd Dróg i Transportu
w Łodzi (rozkłady linii łódzkich prezentowane są poprzez odesłania do strony www.mpk.lodz.pl);
2. informacje dotyczące aktualnej oferty biletów, obowiązujących w komunikacji autobusowej na terenie
Gminy Miasto Zgierz oraz lista znanych Organizatorowi punktów ich sprzedaży;
3. przepisy taryfowe, uprawnienia do ulg/zwolnień - przedstawione zarówno w formie przetworzonej
informacji pasażerskiej jak i plików tekstowych z obowiązującymi aktami prawa miejscowego;
4. informacje dotyczące kontroli biletów, dokumentów do kontroli uprawniających, praw i obowiązków
osób je przeprowadzających, a także osoby, na którą nałożono opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego
biletu;
5. informacje o alternatywnych sposobach wnoszenia opłat za przejazdy zgierską komunikacją
autobusową (odwołania do stron internetowych pośredników płatności mobilnych);
6. wzory formularzy do wnoszenia skarg, wniosków i reklamacji, opis trybu ich składania, dane
teleadresowe Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu tj. jednostki właściwej do komunikacji
z pasażerem;
7. ogłoszenia i aktualności w sprawie zmian w komunikacji, objazdów, utrudnień w ruchu ale także
planów i działań organizatora na rzecz podniesienia standardów i poszerzenia oferty przewozowej;
8. pozostałe nośniki informacji pasażerskiej (naklejki, druki) w wersji cyfrowej i możliwej do pobrania.
Obecny zasób wymienionej strony internetowej należy uznać za szeroki lecz wciąż niedostateczny. Za
niezbędne w ulepszaniu istniejącego SIP należy uznać położenie silnych akcentów na informacje dotyczące
zasięgu obowiązywania biletów zgierskich i łódzkich, a przede wszystkim występującą dezintegrację
taryfową, wynikłą z organizacyjnego wydzielenia podmiejskich linii tramwajowych 16 i 46. Oprócz
pisemnych objaśnień przygotowanych dla poszczególnych kategorii linii, Organizator powinien posłużyć
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się możliwie szerokim wachlarzem wyróżników graficznych, a jeżeli będzie to możliwe również logotypów,
w celu łatwiejszego „przemycenia” do świadomości pasażera informacji o obsługującym daną linie
przewoźniku oraz obowiązującej na jej trasie taryfie biletowej.
Planuje się jednocześnie rozbudowę witryny internetowej i ograniczanie ilości przekierowań do stron
zewnętrznych poprzez tworzenie własnej zawartości, nakierowanej na użytkownika lokalnych usług.
Powyższe powinno mieć zastosowanie m.in. w stosunku do kwestii związanych z systemami płatności
mobilnych. Za pośrednictwem tych usług pasażer już obecnie może zakupić „bilet przez telefon” jednak
fakt, iż świadczy je prywatny podmiot (pośrednik płatności) spotyka się niejednokrotnie z brakiem ufności.
Przedstawienie problematyki nowych sposobów płatności w postaci instruktarzy, porad czy przewodników
po ofertach, zawarte na stronie Organizatora, może wpłynąć na dalszą popularyzację tego rozwiązania.
Za niezbędny standard w odniesieniu do rozkładów jazdy należy uznać ich ekspozycję na stronie
internetowej w taki sposób, by istniała możliwość zapoznania się z godzinami odjazdów każdej linii i z
każdego przystanku obsługiwanego przez komunikację miejską, a także by użytkownik mógł natychmiast
wydrukować wyświetloną tabliczkę rozkładową. Odstępstwa od tej reguły będą dopuszczane tylko jako
rozwiązania doraźne (rozkłady uproszczone z przystanków krańcowych) przy niezwłocznym opracowaniu
zupełnej i wyczerpującej informacji.
W warunkach wdrażania systemu elektronicznych kart MIGAWKA Organizator przewiduje udostępniać
informację o tym nowym nośniku biletów okresowych na wydzielonej stronie internetowej. Platforma ta
połączona będzie z oficjalną witryną Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu za pomocą licznych
hiperłączy. Powyższe rozwiązanie należy uznać za uzasadnione biorąc pod uwagę fakt, iż MIGAWKA
stanowi wspólny projekt szeregu samorządów. Stworzenie nośnika, na którym będą mogły być kodowane
bilety okresowe wszystkich organizatorów aglomeracji łódzkiej stanowi ważny krok w stronę integracji
taryfowo-biletowej obszaru. Ze względu na duży zasięg wdrażanych rozwiązań stworzenie odrębnej
platformy wydaje się konieczne, jednak nie wyklucza częściowego powielania treści na „rodzimej” stronie
internetowej Organizatora.
5.2.5. Serwisy społecznościowe
Media społecznościowe są częścią naszego codziennego życia, a ich mobilny charakter sprawia, że
współgrają z realiami transportu zbiorowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów komunikacji
z konsumentem zaletą serwisów jest ich szeroki zasięg oddziaływania powiązany z niewielkimi kosztami,
możliwość docierania z informacją do użytkowników w czasie rzeczywistym, w szczególności do ludzi
młodych, skłonnych z czasem odchodzić od transportu zbiorowego na rzecz własnego środka transportu.
W ramach realizacji niniejszego planu zaangażowanie Organizatora w media społecznościowe powinno
następować stopniowo i brać pod uwagę jego zasoby i możliwości kadrowe. Początkowa aktywność
w postaci aktualności i odnośników do artykułów może z czasem być rozwijana o komunikację dwustronną
z pasażerem (udzielanie indywidualnych odpowiedzi i reakcja na skargi).
5.2.6. Aplikacje dla urządzeń mobilnych
Znaczny potencjał dla udostępniania informacji pasażerskiej mają aplikacje na urządzenia mobilne.
Możliwości kryją się nawet w tak niepozornym oprogramowaniu jak to służące do dokonywania płatności za
bilet. Pomimo, iż stanowi to jedynie efekt uboczny działania systemu płatności, należy wskazać, iż
pasażerowie korzystający z powyższych usług mają stały wgląd w cennik i ofertę biletową Organizatora.
Dodatkowo ramy działania aplikacji uniemożliwiają użytkownikowi odprowadzenie płatności za przejazd
w niepełnej wysokości, co staje się niezwykle użyteczne w wypadku zmiany cen biletów (w tym miejscu
przejawia się wyższość tej metody w stosunku do kasowania tradycyjnych biletów).
Jeszcze większe znaczenie z punktu widzenia interesu mobilnego pasażera mają internetowe
wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych, za pomocą których podróżni definiując godzinę rozpoczęcia
podróży, punkt początkowy i końcowy mogą odnaleźć najbardziej optymalne połączenie lub kombinację
połączeń. Powyższe aplikacje dysponują bazami danych dużej liczby podmiotów, stąd zapewniają swoim
użytkownikom niezwykle szeroką perspektywę komunikacyjną. Wyszukiwarka znajduje połączenia
bezpośrednie i pośrednie, określa miejsce przesiadki, a nawet uwzględnia czas pieszego przebycia do innego
przystanku. Z tego powodu już dziś opisywane aplikacje pełnią istotną funkcję koordynacji połączeń
różnych rodzajów środków transportu. W świetle powyższego, szczególnie uzasadnionym wydaje się
rozpoczęcie współpracy z możliwą dużą ilością popularnych wyszukiwarek przeznaczonych na urządzenia
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mobilne, eksport miejskich rozkładów jazdy na ich rzecz oraz umieszczenie odnośników na stronie
Organizatora.
5.3. Zintegrowane węzły przesiadkowe
Najważniejszy i najlepiej zorganizowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany jest na Placu Kilińskiego,
gdzie istnieje możliwość łatwiej zmiany środka transportu, a pasażerowie mogą dowolnie korzystać
z wyposażenia i przygotowanych dla nich udogodnienień. Na miejscu zorganizowane są trzy punkty
sprzedaży biletów, w tym jeden przystosowany do sprzedaży biletu elektronicznego „MIGAWKA”.
Mieszcząca się na placu siedziba Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu zapewnia dostęp do
informacji pasażerskiej „z pierwszej ręki”. Na placu swoją pętle ma linia tramwajowa, a na znajdujących się
w bezpośredniej bliskości przystankach zatrzymują się autobusy wszystkich linii komunikacji miejskiej
i podmiejskiej. Powyższe oznacza, iż Plac Kilińskiego umożliwia zarówno wewnętrzne skomunikowanie
całej sieci miejskiej, jak i jej połączenie z witalnymi punktami Miasta Łodzi (linia 6 biegnie do Dworca
Łódź Kaliska, linia 16 przebiega po ruchliwej arterii ul. Zgierska-Zachodnia-Kościuszki-PiotrkowskaKurczaki, a linia 51 swój bieg kończy na Placu Dąbrowskiego).
Co charakterystyczne dla Zgierza, najintensywniejszy ruch w ramach komunikacji zbiorowej odbywa się
nie w centrum miasta a wokół Osiedla 650-lecia. Przystanek krańcowy Parzęczewska/Staffa koncentruje
w jednym miejscu wszystkie (za wyjątkiem linii nr 3) linie komunikacji miejskiej. Usytuowanie tak
ważnego węzła przesiadkowego nie powinno dziwić biorąc pod uwagę zagęszczenie ludności tego obszaru.
Lokalizacja odgrywa kluczowe rolę w ruchu pasażerskim, a z czasem będzie dalej zyskiwać na znaczeniu,
biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość peronu kolejowego Zgierz Północny i planowane uruchomienie
połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Oba wymienione węzły przesiadkowe powinny stanowić obiekt wzmożonego zainteresowania
Organizatora. Na istniejącej i mającej powstać infrastrukturze, obok standardowego wyposażenia
przystanków powinny pojawić się mapy i schematy sieci komunikacyjnej, a także informacja pasażerska
rozszerzona o ofertę także innych przewoźników niż miejski. W przypadku okolic krańcówki
Parzęczewska/Staffa i peronu Zgierz Północny wraz z rozwojem podmiejskich przewozów kolejowych
szczególnie cenne okażą się materiały wspomagające integrację komunikacji miejskiej z transportem
kolejowym.
Poniższa tabela zawiera podsumowanie najważniejszych postulatów wymienionych w niniejszym
tytule, odnoszących się do planowanego systemu informacji pasażerskiej:
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Składowe SIP

Rozwiązania istniejące bądź przeznaczone do wdrożenia

- publikacja rozkładów jazdy miejskiej komunikacji autobusowej w formie tabliczek
przystankowych;
- ujednolicenie informacji odnoszącej się do usług świadczonych przez przewoźników prywatnych
Zintegrowana informacja
i ich odpłatna publikacja w estetycznej formie;
przystankowa
- umieszczenie na węzłowych przystankach, w zamkniętych kasetach, materiałów informacyjnych
opracowanych na podstawie przepisów taryfowych, w tym opracowania dotyczącego obowiązujących
uprawnień do ulg i bezpłatnych przejazdów;
- publikacja map i schematów sieci komunikacyjnej w ramach węzłów przesiadkowych.

- wyciąg z przepisów taryfowych, opracowanie dotyczące ulg/zwolnień i regulamin porządkowy
Zintegrowana informacja przewozów będą zamieszczone nad oknami po lewej stronie pojazdu w przestrzeni pomiędzy kabiną
w pojazdach
prowadzącego pojazd a krańcem powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących;

- ekrany zawieszone w przestrzeni pasażerskiej wykorzystywane będą do przekazywania
najważniejszych ogłoszeń dot. zmian w komunikacji .

- witryna internetowa www.muk.zgierz.pl oferuje opracowania dotyczące obowiązującej taryfy
biletowej, punktów sprzedaży, ulg i zwolnień od opłat za przejazdy. Strona zawiera zawsze aktualne
rozkłady jazdy i jest prowadzona z największą starannością. Witryna zawiera funkcjonalności
umożliwiające pobranie lub wydrukowanie rozkładu jazdy z dowolnego przystanku używanego przez
komunikację miejską. Oprócz stałej zawartości publikowane są tu informacje o utrudnieniach
Zintegrowana informacja w ruchu lub awaryjnych trasach przejazdu. Całość uzupełniają zdjęcia, linki i multimedia. Witryna do
internetowa
czerwca 2015 roku spełniać będzie wymagane przepisami prawa wytyczne dostępności WCAG 2.0;
- kompleksowa informacja dotycząca elektronicznych kart zbliżeniowych systemu „MIGAWKA” tj.
nowego wspólnego nośnika biletów okresowych dla aglomeracji łódzkiej. Materiały będą
udostępnione na wydzielonej stronie internetowej połączonej z witryną organizatora systemem
linków i przekierowań;
- wykorzystanie mediów społecznościach do komunikacji z pasażerem poprzez utworzenie konta na
portalu „Facebook” i jego bieżące administrowanie;

- współpraca z serwisami internetowymi oferującymi wyszukiwanie połączeń poprzez przekazywanie

Zintegrowana informacja
na ich rzecz baz danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej celem dalszego udostępnienia
pasażerska dla urządzeń
internautom i użytkownikom urządzeń mobilnych,
mobilnych

- informacja w formie ulotek, naklejek i plakatów mająca na celu promowanie mobilnych metod
płatności za pomocą specjalnych aplikacji, ułatwiających wnoszenie opłat za przejazd.

Tabela 4. Podsumowanie elementów składających się na SIP zgierskiego organizatora
Źródło: Opracowanie własne.
6. Zasady organizacji rynku przewozów
6.1. Określenie właściwości rzeczowej oraz kompetencji organizatora transportu
Gmina Miasto Zgierz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego zarówno w odniesieniu do
gminnych jak i międzygminnych przewozów pasażerskich. W ramach swoich zadań planuje rozwój
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transportu, organizuje publiczny transport zbiorowy zarządza jego działaniem. Przewozy na terenie gmin
sąsiednich realizowane są na podstawie zawartych porozumień komunalnych:
- porozumienia komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej zawartego w dniu
21 stycznia 2002 r. pomiędzy Miastem Łódź a Gminą Miasto Zgierz w przedmiocie połączenia obu miast
liniami autobusowymi 6 i 51 poprzez ich wydłużenie (Gmina Miasto Zgierz organizuje przewozy na linii
numer 6);
- porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, zawartego
pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki, Gminą Miasto Zgierz, Gminą Zgierz i Gminą Stryków
w przedmiocie świadczenia przewozu osób i rzeczy linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego
w Zgierzu (linią 3A) na obszarze jednostek będących uczestnikami Porozumienia.
Ponadto część przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Miasto Zgierz jest organizowanych
za pośrednictwem Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi,
a realizowanych przez łódzkiego operatora. Ma to miejsce na podstawie:
- porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej zawartego w dniu
26 marca 2012 r. pomiędzy Miastem Łódź a Gminą Miasto Zgierz w przedmiocie świadczenia przewozu
osób i rzeczy linią tramwajową lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 16, wydłużoną w obszar Gminy
Miasto Zgierz;
- porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej zawartego w dniu
26 marca 2012 r. pomiędzy Miastem Łódź, Gminą Miasto Zgierz, Gminą Miasto Ozorków i Gminą
Ozorków w przedmiocie świadczenia przewozu osób i rzeczy linią tramwajową lokalnego transportu
zbiorowego w Łodzi nr 46, wydłużoną w obszar jednostek będących stronami Porozumienia;
- wcześniej wymienionego porozumienia komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji
autobusowej z dnia 21 stycznia 2002 r. (przewozy na linii 51 organizuje Miasto Łódź).
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W świetle powyższego schemat organizacji rynku transportu publicznego przedstawia się następująco:

Rysunek 11. Schemat organizacji rynku przewozów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów MUK.
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W obecnym stanie prawnym realizacja zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego
skoncentrowana jest w ramach gminnej jednostki budżetowej: Miejskich Usług Komunikacyjnych
w Zgierzu. Szczegółowy rozdział kompetencji obrazuje poniższa tabela:
Działania zarezerwowane
dla organizatora publicznego transportu zbiorowego
Ustalanie wysokości opłat za przewóz, opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe w odniesieniu do usług świadczonych przez operatora
PTZ
Ustalanie wzorów biletów papierowych oraz wzorów i form imiennych
biletów elektronicznych obowiązujących w ramach zgierskiej komunikacji
zbiorowej
Ustalanie sposobu dystrybucji i dystrybucja biletów za usługę świadczoną
przez lokalnego operatora publicznego transportu zbiorowego
Określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto
Zgierz, ustalanie opłaty za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na
przystanku stanowiącym własność lub pozostającym w zarządzie organizatora
Określenie listy przystanków zlokalizowanych przy drogach publicznych na
terenie Gminy Miasto Zgierz, nie stanowiących własności ani
nie pozostających w zarządzie Organizatora
Kalkulacja, pobór i przymusowe dochodzenie opłat z tytułu zatrzymania
środków transportowych na przystankach stanowiących własność lub
pozostających w zarządzie Gminy Miasto Zgierz
Ustalanie stawek opłat w drodze negocjacji w odniesieniu do przystanków
komunikacyjnych (dworców), których właścicielem ani zarządzającym
nie jest Gmina Miasto Zgierz, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych
w obszarze działalności organizatora
Badania, analiza i przeprowadzanie konsultacji społecznych w odniesieniu do
publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej
Realizacja postanowień niniejszego planu transportowego lub i aktualizacja
tego planu na polecenie Prezydenta Miasta Zgierza
Uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla
Gminy Miasto Zgierz
Zapewnienie należytych standardów infrastruktury przystankowej, poprzez
budowę, naprawę renowację wiat a także utrzymanie w czystości i wymianę
wyposażenia przystanków, remont zatok, krawężników i kostki brukowej
w ich obrębie

Utrzymanie
i rozwój
systemu
informacji
pasażerskiej
(informacja przystankowa i internetowa)
Określanie sposobu oznakowania pojazdów wykorzystywanych do
świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego
Przeprowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia na świadczenie usług
publicznego transportu zbiorowego, mających na celu wyłonienie operatora
(operatorów) PTZ
Zawieranie umowy z operatorem na świadczenie usług publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Miasto Zgierz, oraz gmin sąsiadujących,
z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie
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Podmiot
realizujący działania
Rada Miasta Zgierza

Prezydent Miasta Zgierza
Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Rada Miasta Zgierza

Rada Miasta Zgierza
Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Miejskie Usług
Komunikacyjne w Zgierzu
Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Rada Miasta Zgierza

Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu

Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu
Kierownik Miejskich
Usług Komunikacyjnych
w Zgierzu
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Tabela 5. Kompetencje Gminy Miasto Zgierz w zakresie organizowania PTZ
Źródło: Opracowanie własne
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu służą miastu od czasów reorganizacji transportu zbiorowego
wczesnych lat 90-tych. W ramach uchwały Rady Miasta Zgierza o Nr XXXI/247/93 z dnia 1 lipca 1993 r.
prowadziły one gospodarkę finansową jako gminny zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności
było “organizowanie usług przewozu osób i bagażu komunikacją komunalną, a w szczególności
na międzygminnych liniach tramwajowych.”
MUK w drodze dalszej działalności uchwałodawczej, tj. uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VIII/62/95
z dnia 2 lutego 1995 r. uzyskał pierwszy statut. Kompetencje zakładu zostały tym sposobem doprecyzowane
i w ogólnym zarysie odpowiadały zadaniom organizatora, określonym współcześnie w ustawie z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13). W zakresie
działalności MUK pozostawała:
- organizacja miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Zgierza oraz linii tramwajowej 45,
46,101;
- kontrola wykonywania usług przez przewoźnika;
- kontrola pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej;
- dystrybucja biletów komunikacji miejskiej;
- organizowanie remontów kapitalnych środków trwałych związanych z komunikacją na zlecenie Zarządu
Miasta Zgierza.
W roku 2010 nastąpiła reorganizacja formalnoprawna polegająca na likwidacji dotychczasowego zakładu
budżetowego “Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu” i utworzeniu jednostki budżetowej o tej samej
nazwie (uchwała Nr LII/474/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.). W dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Miasta Zgierza
nadała nowy statut (stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XVIII/177/11), a z dniem
1 stycznia 2012 r. reorganizacja została zakończona.
Według § 3 Statutu przedmiotem działania jednostki jest:
- organizacja miejskiej komunikacji autobusowej oraz tramwajowej;
- kontrola wykonywania usług przez przewoźników;
- rozliczanie przewoźników w zakresie świadczonych usług przewozowych;
- dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej oraz kontrola
opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu jazdy bez biletu lub bez ważnego biletu;
- organizowanie napraw i remontów środków trwałych Jednostki związanych z miejską komunikacją
publiczną;
- realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień międzygminnych dotyczących komunikacji
autobusowej i tramwajowej.
Zgodnie z § 4.1 Statutu “Całokształtem działalności Jednostki kieruje jej Kierownik, który reprezentuje
Jednostkę i dokonuje czynności prawnych w jej imieniu(...).”. Zgodnie z §5 ust. 1 “Organem sprawującym
nadzór nad Jednostką jest Prezydent Miasta Zgierza.”
Statut jednostki był 2-krotnie rozbudowywany w 2013 roku. Zmiany te wynikały z konieczności
skupienia działalności organizatorskiej, rozproszonej pomiędzy rzeczoną jednostką a wydziałami Urzędu
Miasta Zgierza. Do nowych zadań MUK należy obecnie:
- pobieranie od operatorów i przewoźników opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej
będących z zarządzie Gminy Miasto Zgierz;
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowa przebudowa i remont przystanków
komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom posadowionych na
miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca,
usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz
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(wprowadzone uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXXVII/409/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.);
- wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na
wykonywanie przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a także przeprowadzanie kontroli
przedsiębiorców w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265, z 2013 r. poz. 21, poz. 567, poz. 628, poz. 928)
(wprowadzone uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLII/462/13 z dnia 29 października 2013 r).
Biorąc pod uwagę dotychczasową tendencję i opisane w niniejszym planie transportowym nowe obszary
aktywności, w szczególności związane z integracją biletową w ramach systemu biletów elektronicznych
MIGAWKA, należy wskazać na deficyt w zasobach kadrowych Miejskich Usług Komunikacyjnych
w Zgierzu i ograniczoną elastyczność struktury etatów jednostki. Warty odnotowania jest również fakt, iż
w Zgierzu nie zdecydowano się na popularny model polegający na przerzuceniu ciężaru sprzedaży i kontroli
biletów na miejskiego przewoźnika. W świetle powyższego przejmowanie kolejnych zadań bez wyposażenia
organizatora w dodatkowe zasoby kadrowe może przełożyć się w sposób negatywny na system kontroli
i poboru opłat, a co za tym idzie na rentowności ogółu działalności. Zapewnienie prawidłowej organizacji
i podziału pracy jest więc warunkiem sine qua non nie tylko podniesienia obecnego standardu usług ale
także zapewnienia ciągłości ich finansowania.
6.2. Sposób wyboru Operatora PTZ
Zasadniczym sposobem wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego jest przetarg
nieograniczony. Wynika to nie tylko z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i poprzedzającego ją
Rozporządzenia 1370/2007 ale również szeregu dokumentów Komisji Europejskiej, mających znaczenie
bardziej ogólne. Procedura przetargowa pozwala na dokonanie takiego wyboru oferenta, który będzie
świadczył usługi zdefiniowanej jakości przy najniższym koszcie dla społeczeństwa.
W przeszłości organizator zdobył już pierwsze doświadczenia w zakresie racjonalizacji kosztów
transportu. Zakontraktowanie podmiotu prywatnego do świadczenia usług miejskiej komunikacji
autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz umożliwiło na początku lat 90-tych poczynienie znacznych
oszczędności budżetowych. Powyższa reorganizacja, w swoim czasie niezbędna i pożyteczna, stanowiła
niestety zabieg niedoskonały, a to z uwagi na brak obowiązującej wówczas regulacji ustawowej odnoszącej
się do udzielenia zamówień publicznych. Potrzeba poddawania gospodarki komunalnej zasadom
efektywności ekonomicznej jest zawsze aktualna, a przeszłe wybory muszą być weryfikowane,
w szczególności w warunkach obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym. Z uwagi na powyższe, przetarg nieograniczony jawi się dla zgierskiego organizatora
jako najlepsze (a jak zostanie wykazane w dalszej części – jedyne) narzędzie do wyłonienia nowego
miejskiego operatora.
Pomimo, iż mechanizmy konkurencyjne mają swoje uzasadnienie wszędzie tam gdzie istnieje faktyczna
lub potencjalna gra sił rynkowych, polskie ustawodawstwo w ślad za regulacją europejską przewiduje
charakterystyczny wyjątek od obowiązku demonopolizacji sektora transportu publicznego. Owo odstępstwo
odnosi się do pojęcia podmiotu wewnętrznego, a więc przedsiębiorstwa przewozowego, nad którym
faktyczną kontrolę sprawuje organizująca transport jednostka samorządu terytorialnego. Z uwagi na fakt,
iż bezprzetargowe powierzanie świadczenia usług publicznych wpływa na zakłócenie konkurencji na rynku,
organizator, który ten krok rozważa, powinien zweryfikować zaistnienie wszystkich przesłanek
wymaganych przepisami prawa.
Pomimo, iż Gmina Miasto Zgierz dysponuje udziałami w spółce dotychczasowego przewoźnika
miejskiego, tj. ZPK MARKAB sp. z o.o., brak jest podstaw by przyjmować, żeby Organizator mógł
sprawować nad tym podmiotem prawa handlowego realną kontrolę (Gmina nie posiada udziałów
większościowych, a posiadane udziały nie są uprzywilejowane). Przeciwko zaliczeniu przedsiębiorstwa do
definicji podmiotu wewnętrznego, przemawia zarazem szeroki zakres przedmiotowy i terytorialny
działalności, uniemożliwiający wydzielenie zadania jakim jest świadczenie usług publicznego transportu
zbiorowego od bardzo szeroko prowadzonej działalności ubocznej. Mechanizm bezprzetargowy w tym
przypadku nie może znaleźć zastosowania, a współpraca organizatora z ZPK MARKAB sp. z o.o. może być
kontynuowana, pod rządami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, dopiero w sytuacji wyłonienia go
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku przedstawienia przezeń najkorzystniejszej dla
miasta oferty.
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6.3. Obowiązująca taryfa biletowa
Sprzedaż biletów jest głównym źródłem finansowania przewozów w komunikacji miejskiej.
Obowiązująca na terenie miasta taryfa biletowa stanowi kompromis pomiędzy uzasadnionym dążeniem do
intensyfikacji przychodów organizatora a postulatami polityki społecznej i transportowej (system
ulg/zwolnień, konieczność zapewnienia minimalnej częstotliwości obsługi także na liniach i w godzinach
o wyjątkowo niskiej przychodowości). Dodatkowo stosunek wysokości cen biletów do jakości oferowanych
usług musi być odpowiednio korzystny, tak by komunikacja zbiorowa stanowiła godną alternatywę
dla transportu indywidualnego. Ustalenie cen za oferowane usługi przewozowe na relatywnie niskim
poziomie, zapewnia transportowi miejskiemu konkurencyjność i gwarantuje wykonywanie jego funkcji
zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
W praktyce organizatorów transportu publicznego wyróżnia się 3 rodzaje taryf:
- taryfa jednolita;
- taryfa odcinkowa (przestrzenna lub czasowa);
- taryfa strefowa (łącząca założenia dwóch poprzednich rozwiązań);
W ramach taryfy jednolitej, poprzez wniesienie określonej opłaty, pasażer będzie uprawniony do odbycia
w ramach kursu na linii przejazdu o dowolnej długości. Wysokość opłaty nie jest zależna od czasu
przejazdu, a pasażer podróżujący od początku trasy do jej końca uiszcza tą samą kwotę co pasażer jadący
jeden przystanek.
W ramach taryfy odcinkowej dokonany zostaje podział trasy komunikacyjnej na poszczególne sekcje. Ich
granice mogą być określone zarówno czasem przejazdu (bilety czasowe) lub poprzez określoną przestrzeń,
gdzie punktem odniesienia są przystanki komunikacji miejskiej (strefa taryfowa). W przypadku biletów
czasowych pasażer zwykle dysponuje uprawnieniem do dowolnego przesiadania się pomiędzy liniami
emitenta biletu.
W warunkach komunikacji miejskiej realizowanej na terytorium Gminy Miasto Zgierz słusznie podjęto
decyzję o przyjęciu dla biletów jednorazowych modelu jednolitego. Jest to rozwiązanie charakterystyczne
dla miast o podobnym do Zgierza rozmiarze i układzie drogowym, gdzie średni czas przejazdu jest
niewielki, a zapotrzebowanie i możliwość korzystania z przesiadek są ograniczone. Zaletą przyjętego
rozwiązania jest jego prostota. Bilet jednoprzejazdowy stanowi znaczne ułatwienie przy wnoszeniu opłaty
za przejazd, jak również obsłudze i kontroli biletowej. Jedynym minusem wydaje się nieproporcjonalny
wzrost kosztów w przypadku połączeń niebezpośrednich, gdyż każda przesiadka stwarza dla pasażera
konieczność skasowania następnego biletu.
Powyżej opisany brak korespondencyjności – przesiadkowości jest w pewnym stopniu rekompensowany
przez ofertę biletów okresowych: miesięcznych i trzymiesięcznych. Bilety miesięczne na wszystkie linie
autobusowe, stanowiące najczęstszy zakup wśród oferty biletów okresowych, przeznaczone są
w szczególności dla stałych klientów komunikacji miejskiej, korzystających z jej usług w różnych dniach,
z odmienną częstotliwością i na zmiennej trasie. Pasażerowie, których potrzeby ograniczają się do
cyklicznych przejazdów na stałym odcinku pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy
lub edukacji, mają możliwość wyboru biletów okresowych liniowych. Posiadacz zgierskiego biletu
okresowego na jedną linię autobusową może dodatkowo poruszać się pojazdami innych linii
pod warunkiem, iż na odcinku, na którym odbywa przejazd linie pokrywają się (nawet jeżeli kierunki
kursowania pojazdów są przeciwne).
W ramach zmian obowiązującego systemu taryfowego lokalny organizator powinien skupić swoje
wysiłki na realizacji dwóch pilnych postulatów. Pierwszym z nich jest poczynienie kroków w stronę
integracji biletowo-taryfowej z resztą aglomeracji łódzkiej. Powyższe będzie możliwe na skutek
zaadaptowania dla potrzeb Gminy Miasto Zgierz systemu kart elektronicznych MIGAWKA –
zunifikowanego nośnika biletów okresowych. W ramach elektronicznej karty miejskiej możliwe będzie
zakodowanie szeregu biletów uprawniających do przejazdów w ramach sieci komunikacyjnej organizowanej
przez: Gminę Miasto Zgierz, Miasto Łódź i Gminę Miasto Pabianice.
Ten sam nośnik posłuży do dystrybucji odrębnego biletu, wspólnego dla komunikacji miejskiej trzech
wymienionych organizatorów i zarazem uprawniającego do podróży nowymi połączeniami Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej (ŁKA). Wspólny bilet będzie funkcjonował równolegle obok dotychczasowej oferty
poszczególnych organizatorów. Rozwiązanie to ma wspierać mobilność mieszkańców aglomeracji łódzkiej
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i choć nie zmierza do całkowitej likwidacji podziałów, z pewnością stanowić będzie cenne doświadczenie
dla przyszłej, głębszej integracji taryfowo-biletowej.
W drugiej kolejności dotychczasowa oferta biletowa powinna zostać uproszczona, w szczególności
w odniesieniu do nominałów biletów obowiązujących na linii 3A. Na potrzeby tego połączenia w miejsce
3 różnych dokumentów przewozu i 3 stref ich obowiązywania należy wprowadzić jeden bilet jednorazowy
o nominale odpowiednio wyższym niż ten używany w komunikacji wewnątrzmiejskiej. Ten sam bilet
powinien zostać wprowadzony jako dostępny do zakupienia u kierowcy w autobusie. W celu zapewnienia
odpowiedniej motywacji kierujący pojazdami operatora powinni zostać uprawnieni do premii bądź prowizji
uzależnionej od ilości sprzedanych biletów. Ten prosty zabieg stanowiący istotne udogodnienie dla pasażera,
przyczyni się z pewnością do budowania pozytywnych więzi pomiędzy obsługą autobusów a konsumentem,
który w tym kontekście przestaje być postrzegany jednowymiarowo: jako przeszkoda dzieląca kierowcę od
wykonania powierzonego mu rozkładu jazdy.
Podobną reorganizację powinny przejść bilety 11-przejazdowe i bilety okresowe. Godnym
rekomendowania jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie udziału biletów okresowych
w strukturze sprzedaży. Poprzez uprzywilejowanie pasażerów poruszających się na biletach miesięcznych
lub trzymiesięcznych organizator stwarza zachętę dla potencjalnych stałych klientów komunikacji, gdyż
wyłącznie te osoby będą w pełni korzystać z niskich cen jednostkowego przejazdu. Kwota biletu
miesięcznego na wszystkie linie autobusowe zamiast obecnej 32-krotności biletu jednorazowego powinna
zawierać się pomiędzy jego 24 a 28 krotnością. Powyższa balansacja dla wywołania pożądanego skutku
powinna zbiec się z likwidacją karnetów wieloprzejazdowych, które nie stanowią dostatecznej motywacji do
codziennego korzystania z usług miejskiego przewoźnika, a do tego rodzą pewne problemy praktyczne
w zakresie obsługi i kontroli. Ta sama argumentacja przemawia za wycofaniem z obiegu biletów
okresowych liniowych.
W związku z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXXV/385/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą
Nr XXXIX/429/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. pełna oferta biletów obowiązujących
w zgierskiej komunikacji autobusowej oraz na linii autobusowej 3A prezentowała się w drugiej połowie
2013 r. w sposób następujący:
Bilety jednorazowe i karnety

Normalny

Ulgowy

Bilet jednorazowy

2,40 zł

1,20 zł

Karnet 11-przejazdowy

22,00 zł

11,00 zł

Normalny

Ulgowy

Imienny bilet miesięczny na wszystkie linie autobusowe

78,00 zł

39,00 zł

Imienny bilet miesięczny na jedną linię autobusową

64,00 zł

32,00 zł

Imienny bilet 3-miesięczny na jedną linię autobusową

160,00 zł

80,00 zł

Bilety okresowe

Opłaty dodatkowe

wysokość opłaty

za przejazd bez ważnego biletu

120,00 zł

za przewóz bagażu bez ważnego biletu

48,00 zł

za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu

360,00 zł

za anulowanie opłaty dodatkowej w przypadku okazania biletu okresowego
lub potwierdzenia prawa do ulgi w terminie 7 dni od wystawienia wezwania

12,00 zł

za wymianę uszkodzonej lub zgubionej karty elektronicznej systemu MIGAWKA*

10,00 zł

Informacje dodatkowe
Bilet imienny okresowy to:
- bilet o nielimitowanej liczbie przejazdów;
- specjalna legitymacja imienna z dołączonym do niej znaczkiem zgodnym ze wzorem zawartym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Zgierza
z dn. 21.05.2010r., Nr 67/V/2010, z wpisanym u dołu znaczka numerem legitymacji;
- planowane jest zaadaptowanie taryfy zgierskiej do systemu kart elektronicznych, wówczas po okresie przejściowym jedynym nośnikiem
biletów okresowych stanie się procesorowa karta stykowa.
Bilet jednorazowy, jednoprzejazdowy to:
- tradycyjny bilet papierowy kasowany niezwłocznie po wejściu do pojazdu zgodny ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta
Zgierza z dn. 21.05.2010r., Nr 67/V/2010;
- bilet zakupiony za pośrednictwem systemu płatności mobilnych, zgodnie z regulaminem pośrednika płatności mobilnych, gdzie dowodem
uiszczenia opłaty za przejazd jest kod przesłany z systemu informatycznego na urządzenie mobilne pasażera.
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Bilety obowiązujące na międzygminnej linii 3A
Strefa I (odcinek Aleksandrów Łódzki - Zgierz)

Normalne

Ulgowe

Bilet jednorazowy

2,80 zł

1,40 zł

Bilet okresowy miesięczny

82,00 zł

41,00 zł

Normalne

Ulgowe

Strefa II (odcinek Zgierz – Stryków)
Bilet jednorazowy

3,20 zł

1,60 zł

Bilet okresowy miesięczny

86,00 zł

43,00 zł

Normalne

Ulgowe

Bilet jednorazowy

4,60 zł

2,30 zł

Bilet okresowy miesięczny

98,00 zł

49,00 zł

Strefa III ( Aleksandrów Łódzki – Stryków)

Informacje dodatkowe

Bilet imienny okresowy to:
- bilet o nielimitowanej liczbie przejazdów;
- specjalna legitymacja imienna z dołączonym do niej znaczkiem zgodnym ze wzorem zawartym w zarządzeniu
Prezydenta Miasta Zgierza z dn. 21.05.2010r., Nr 67/V/2010, z wpisanym u dołu znaczka numerem legitymacji;
- planowane jest zaadaptowanie taryfy zgierskiej do systemu kart elektronicznych, wówczas po okresie
przejściowym jedynym nośnikiem biletów okresowych stanie się procesorowa karta stykowa.
Bilet jednorazowy, jednoprzejazdowy to:
- tradycyjny bilet papierowy kasowany niezwłocznie po wejściu do pojazdu zgodny ze wzorem określonym
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Zgierza z dn. 21.05.2010r., Nr 67/V/2010;
- bilet zakupiony za pośrednictwem systemu płatności mobilnych, zgodnie z regulaminem pośrednika płatności
mobilnych, gdzie dowodem uiszczenia opłaty za przejazd jest kod przesłany z systemu informatycznego na
urządzenie mobilne pasażera.
- bilety miesięczne linii międzygminnej „3a” uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami miejskiej komunikacji
autobusowej w Zgierzu.
- bilety jednorazowe linii międzygminnej „3a” mogą być stosowane zamiennie w komunikacji miejskiej na terenie
Zgierza. W wypadku posługiwania się przez pasażera jednorazowymi biletami linii miejskich niezbędne jest
skasowanie tylu biletów by suma nominałów odpowiadała wartości biletu międzygminnego.
- wysokość opłat dodatkowych przewidzianych dla komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
odnosi się również do przewozów na linii międzygminnej „3a”.

Tabela 6. Oferta biletów zgierskich obowiązujących w drugiej połowie 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne .
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6.4.Obowiązujące uprawnienia do przejazdów bezpłatnych / ulgowych
Zgierskie przepisy odnoszące się do ulg i uprawnień w komunikacji miejskiej tylko częściowo
odzwierciedlają postanowienia aktów rangi ustawowej tę sferę regulujących. Wśród ulg ustawowych
obowiązujących w ramach lokalnej taryfy biletowej z powodu samej hierarchii źródeł prawa należy
wymienić uprawnienia wynikające z ustaw:
1. ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) - art. 43 ust. 1 ustawy przyznaje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów posłom
i senatorom;
2. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
572 z późn. zm.) – art. 188 ust. 1 ustawy przyznaje uprawnienie do 50% ulgi studentom;
3. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U .z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.), - art. 9f ust.2 i art. 77 ust. 4 ustawy przyznają uprawnienia do ulg analogiczne jak
uprawnienia studentów szkół wyższych dla słuchaczy kolegiów pracowników służb specjalnych i słuchaczy
kolegiów nauczycielskich.
4. ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 400 z późn. zm.) –art.
20 ust. 1 ustawy przyznaje kombatantom i innym osobom uprawnionym na jej podstawie 50% ulgę
w przejazdach komunikacją miejską;
5. ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.) – art. 16 ust. 1 i 2 ustawy przyznają bezpłatne
przejazdy inwalidom wojennym a także przewodnikom towarzyszącym inwalidom wojennym zaliczonym
do I grupy inwalidzkiej;
6. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz.
1203) – art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy przyznaje uprawnienie do 50% ulgi w środkach komunikacji miejskiej
weteranom poszkodowanym, pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych
w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;
7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.)- art. 10 ust. 1 pkt
1 ustawy przyznaje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej osobom
cywilnym, które utraciły wzrok podczas działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub wskutek
eksplozji niewypałów i niewybuchów po wojnie.
Oprócz ulg ustawowych, gminy organizujące komunikację miejską na swoim obszarze mają możliwość
ustanawiania lokalnych ulg i zwolnień dla wybranych kategorii osób. Przykładami grup uprzywilejowanych
w zgierskiej taryfie mogą być osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych (50% ulga) czy osoby,
którym nadano tytuł „zgierski honorowy dawca krwi”(bezpłatne przejazdy).
Na dzień sporządzania niniejszego planu transportowego problematykę ulg i zwolnień reguluje uchwała
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006r. Nr XLII/424/06 w sprawie korzystania z ulg w miejskiej
komunikacji autobusowej na terenie miasta Zgierza wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady
Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 r. Nr XLI/455/13. Uprawnienia na mocy powyższego aktu
kształtują się następująco:
Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:
1. kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 400);
2. uczniowie szkół dziennych i studenci szkół wyższych;
3. uczniowie szkół wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 24 roku życia;
4. dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
5. dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub
niepełnosprawności;
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6. emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują
zasiłki rodzinne - przed ukończeniem 70 roku życia;
7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - mieszkańcy Zgierza, posiadający odznakę I stopnia, na podstawie
imiennej legitymacji;
8. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji –
mieszkańcy gminy objętej porozumieniem międzygminnym na linii autobusowej będącej przedmiotem
porozumienia międzygminnego, dla którego organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina
Miasto Zgierz;
9. osoby na stałe zameldowane na terenie miasta Zgierza przebywające na zasiłkach i świadczeniach
przedemerytalnych na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu;
10. osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych na stałe zameldowane na terenie
gminy objętej porozumieniem międzygminnym na linii autobusowej będącej przedmiotem porozumienia
międzygminnego, dla którego organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
na podstawie legitymacji wydanej przez MUK.
Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1. posłowie i senatorowie RP;
2. inwalidzi wojenni i wojskowi;
3. renciści pobierający świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej
egzystencji, renciści z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka)
oraz towarzyszący im opiekunowie;
4. ociemniali i towarzyszący im w podróży opiekunowie;
5. uczniowie szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i dziennych ośrodków
rehabilitacyjnych oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie;
6. dzieci w wieku do 4 lat;
7. osoby, które ukończyły 70 lat życia;
8. pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w czasie wykonywania czynności służbowych;
9. pracownicy przewoźnika obsługującego daną linię;
10. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu;
11. umundurowani funkcjonariusze Policji;
12. żołnierze czynnej służby do stopnia starszego kaprala włącznie;
13. uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do klas integracyjnych oraz ich opiekunowie w czasie
podróży;
14. osoby wyróżnione Tytułem Honorowym "Zgierski Dawca Krwi".
W kontekście właściwego ukształtowania zakresu ulg i uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w zgierskiej komunikacji autobusowej postuluje się przeprowadzenie zmian dwojakiego rodzaju.
Po pierwsze właściwy akt prawa miejscowego powinien stanowić wyczerpujące wyliczenie ulg
ustawowych, formułując je w taki sposób, by ich zakres podmiotowy nie został zawężony. W sytuacji
znacznego rozproszenia norm prawnych dotyczących omawianej problematyki prawidłowo sformułowana
uchwała może pełnić funkcję informacyjną. Tworzone w oparciu o jej tekst wyciągi i materiały ułatwiają
pasażerowi identyfikację przysługujących mu uprawnień. Dla aparatu administracyjnego zaktualizowana
uchwała zapewnia gwarancję sprawnego i konsekwentnego stosowania prawa.
W drugiej kolejności należy wskazać, że szczegółowe określenie właściwych dokumentów
potwierdzających uprawnienie każdej z uprzywilejowanych grup to ogromne ułatwienie w korzystaniu
z przyznanych ulg (ustawowych czy samorządowych). Takie dokumenty w obowiązującej regulacji
wymienione są wyłącznie wyjątkowo - tj. w stosunku do osób uprawnionych do świadczenia lub zasiłku
przedemerytalnego, a także w stosunku do osób będących Honorowymi Dawcami Krwi. Obecny stan rzeczy
nie sprzyja poczuciu pewności prawa wśród pasażerów, a w skrajnych wypadkach może prowadzić
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do dobrowolnej rezygnacji z przyznanych zwolnień. Dokumenty powinny zostać określone w sposób
precyzyjny. W przypadku wszelkiego rodzaju zaświadczeń, oznacza to łączne wskazanie w uchwale
oczekiwanej treści i podmiotu/organu właściwego do ich wydania. Wartością przy ustalaniu ostatecznego
katalogu honorowanych dokumentów powinna być, zarówno sprawna organizacja kontroli jak i wygoda
pasażera. Z uwagi na to drugie kryterium dobrym rozwiązaniem może być określenie kilku alternatywnych
dokumentów. Przykładem może być kategoria osób niewidomych/niedowidzących. W komunikacji
miejskiej na terenie kraju brak jest jednolitej praktyki co do rodzaju uznawanych dokumentów. W związku
z powyższym za uzasadnione należy uznać by przedmiotowe osoby miały możliwość posługiwać się
zamiennie zarówno: legitymacjami osoby niepełnosprawnej, legitymacjami wydanymi przez Polski Związek
Niewidomych, Legitymacjami Związku Ociemniałych Żołnierzy RP i orzeczeniami orzecznika
ZUS/rzeczoznawcy KRUS, potwierdzającymi niepełnosprawność z powodu dysfunkcji narządów wzroku.
W stosunku do kategorii osób uprawnionych do ulg, nie dysponujących specjalnymi dokumentami
potwierdzającymi ich status, dobrą praktyką jest wydawanie specjalnych legitymacji/zaświadczeń tylko na
potrzeby kontroli biletowej. Takimi dokumentami są na dzień dzisiejszy legitymacja osoby uprawnionej do
świadczenia/zasiłku przedemerytalnego wydawana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
(zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza Nr 96/V/2007 z dnia 13 czerwca 2007r.), jak również
zaświadczenie dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do klas integracyjnych wydawane przez
Naczelnika Wydziału Oświaty (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza Nr 20/IV/2006r.).
Planuje się jednocześnie otoczenie szczególną opieką rodzin wielodzietnych poprzez powołanie do
życia projektu Zgierskiej Karty Rodziny Wielodzietnej. Dokument obok zniżek i rabatów w ramach
kultury, rozrywki i edukacji pozaszkolnej znajdować będzie zastosowanie również w komunikacji,
uprawniając do zakupu tańszych biletów okresowych. Karta to wyraz potrzeby docenienia wkładu rodziców
w dobro wspólne, który jest szczególnie cenny w dobie postępującego kryzysu demograficznego. Powyższe
może być zarazem przyczynkiem do weryfikacji całego katalogu ulg i wolnień. Wyrazem funkcji socjalnej
transportu publicznego jest zapewnienie osobom szczególnie potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem
(niewidomym,
niepełnosprawnym,
dzieciom
i młodzieży
o szczególnych
potrzebach
edukacyjnych/rehabilitacyjnych) uprzywilejowanego dostępu do usług.
7.Finansowanie usług przewozowych
7.1.Źródła i formy finansowania bieżącej działalności operatora
Zasadnicza działalność Organizatora polegająca na zapewnieniu funkcjonowania gminnej
i międzygminnej komunikacji miejskiej finansowana jest z dwóch źródeł. Pierwszym z nich są dopłaty
z budżetu Gminy Miasto Zgierz oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:
· gmin, które zawarły porozumienie komunalne w sprawie przewozu osób, dla którego organizatorem jest
Gmina Miasto Zgierz;
· powiatów – w zakresie w jakim świadcząc usługi publicznego transportu zbiorowego przyczynia się do
wykonywania zadań własnych powiatu.
Drugim źródłem są wpływy ze sprzedaży biletów zgierskiego transportu zbiorowego. Rozkład
źródeł finansowania działalności przewozowej w roku 2013 przedstawiał się w sposób następujący:
Kwota dopłaty
z budżetów JST

Udział
dopłaty[%]

Przychód ze
sprzedaży biletów

Udział
sprzedaży[%]

Łączne koszty funkcjonowania
miejskiej komunikacji
autobusowej

7.374.446,51 zł

62,72%

4.382.899,53 zł

37,28%

11.757.346,04 zł

Tabela 7. Źródła finansowania działalności przewozowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
Niniejsze zestawienie nie ujmuje kosztów funkcjonowania podmiejskich linii tramwajowych
organizowanych przez Miasto Łódź. Na podstawie porozumień międzygminnych z dnia 26 marca 2012 r.
sprzedaż biletów na liniach 16 i 46 stanowi dochód organizatora łódzkiego, a Gmina Miasto Zgierz
zobowiązana zostaje do comiesięcznego ponoszenia częściowych, zryczałtowanych kosztów świadczonej
usługi przewozowej i kosztów utrzymania torów, sieci i podstacji trakcyjnych. W 2013 r. tytułem
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powyższych wydatków Gmina Miasto Zgierz poniosła łączne koszty w wysokości 1.507.252,01 zł
W połączeniu z kosztami funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej daje to łączną sumę
13.264.598,01 zł przeznaczonych na publiczny transport zbiorowy.
W ramach realizacji niniejszego planu transportowego zakłada się utrzymanie dotychczasowej proporcji
dwóch źródeł finansowania na niezmienionym poziomie. Utrudnieniami dla realizacji tego celu na
przestrzeni kolejnych lat będą:
· niekorzystna dla miasta zmiana struktury wiekowej mieszkańców, z którą w sposób bezpośredni lub
pośredni związany jest wzrost odsetka osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów;
· dalszy rozwój transportu indywidualnego na obszarze objętym planem transportowym;
· zwiększające się nasycenie przestrzeni miejskiej punktami usługowymi, co eliminuje popyt na
przejazdy międzydzielnicowe.
Z tego powodu niezbędnym w ramach realizacji planu transportowego jest stymulowanie przez Gminę
Miasto Zgierz dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży biletów poprzez odpowiednie kształtowanie polityki
taryfowej. Po stronie organów wykonawczych organizatora pozostaje natomiast przyjmowanie rozwiązań
umożliwiających pobudzenie popytu na obszarach i w kręgach dotąd niechętnych komunikacji miejskiej.
Należy zwrócić uwagę, iż jednym z najważniejszych czynników zniechęcających osoby aktywne zawodowo
i dojeżdżające do pracy w sąsiednich miejscowościach jest istniejąca dotychczas dezintegracja taryfowobiletowa. Problemy rodzi z jednej strony konieczność wielokrotnego uiszczania opłaty za przejazd na rzecz
poszczególnych organizatorów jak i dyskomfort wynikający z mnogości regulaminów i przepisów
taryfowych.
Usunięcie owej bariery nastąpi częściowo dzięki wdrożeniu wspólnego biletu w ramach Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej, a także dzięki wdrożeniu na terenie Gminy Miasto Zgierz wspólnego nośnika biletów
okresowych – karty elektronicznej systemu MIGAWKA. Szacuje się dodatkowo, iż wprowadzenie tego
ostatniego rozwiązania (MIGAWKA), w połączeniu z konsekwentną praktyką kontroli biletowej
i dochodzenia należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu doprowadzi do uszczelnienia systemu poboru
opłat za przejazdy o około 10% i pozwoli na utrzymanie wpływów z tego tytułu na względnie stałym
poziomie. Wprowadzenie wspólnego biletu w odniesieniu ŁKA stanowi rozwiązanie w pełni uzasadnione.
Ceny wspólnych biletów w celu pozyskania należnej im popularności muszą być ustalone na poziomie
niższym niż suma opłat za bilety okresowe wszystkich organizatorów łącznie. Rezygnacja z części
wpływów ma jedynie pozorny charakter. W rzeczywistości wygeneruje ona popyt nie tylko rekompensujący
obniżoną cenę ale również poprawiający efektywność ekonomiczno-finansową zgierskiego organizatora.
7.2.Źródła i formy finansowania inwestycji
W ramach realizacji niniejszego planu transportowego zakłada się, że planowane inwestycje nie będą
stanowić dodatkowych obciążeń dla budżetu Gminy Miasto Zgierz. Środki na ich pokrycie pochodzić będą
z nadwyżek uzyskanych z dotychczas pobieranych opłat jak i nowych pól aktywności generujących
dodatkowy dochód.
Ciężar finansowy inwestycji w tabor autobusowy komunikacji miejskiej spoczywać będzie w całości na
zakontraktowanym operatorze. Obowiązek inwestycyjny musi zostać uwzględniony w umowie zawartej
z przyszłym miejskich przewoźnikiem i w sposób ścisły określać ramy czasowe, i zakres w jakim flota ma
być modernizowana. Organizator przyjmuje, iż zgierski operator powinien zostać zobowiązany do
sukcesywnego wprowadzania autobusów wyposażonych w klimatyzację, w ten sposób aby w terminie pięciu
lat od dnia zawarcia umowy, co najmniej 50 % autobusów, którymi świadczona jest usługa przewozu było
wyposażonych w klimatyzację, zaś w każdym kolejnym roku świadczenia usługi przewozu udział środków
transportu wyposażonych w klimatyzację wzrastał o co najmniej 10%, tak aby w ostatnim roku świadczenia
usługi przewozu wszystkie autobusy wyposażone były w klimatyzację.
Inwestycje w nowoczesny system dystrybucji biletów, a więc w szczególności inwestycje związane
z wdrożeniem miejskich kart elektronicznych systemu MIGAWKA, znajdą swoje pokrycie od strony
dochodowej w wzrastających kwotach uzyskiwanych z polubownej, sądowej i komorniczej windykacji
należności jaką prowadzą Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w odniesieniu do opłat dodatkowych
za jazdę bez ważnego biletu. Począwszy od początku 2013 r. wskutek przeprowadzonej restrukturyzacji
Jednostki jednym z priorytetów stało się uszczelnienie systemu poboru opłat za przejazdy. Obok
wzmożonych kontroli znacząco podniesiono poziom dyscypliny z jaką należności Gminy Miasto Zgierz
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są dochodzone przed sądami, komornikami lub w ramach współpracy z Biurami Informacji Gospodarczej
(BIG). W porównaniu z rokiem wcześniejszym odnotowano ponad dwukrotny wzrost kwot uzyskiwanych
z windykacji. Przez cały rok 2012 uzyskano w sumie 122.608,00 zł, natomiast w 2013 r. udało się odzyskać
kwotę 297.431,41 zł. Szacuje się, że w związku z dalszą mobilizacją powyższy trend wzrostowy zostanie
utrzymany a u końca 2014 r. jednostka budżetowa ponownie osiągnie rekordowy wynik w wysokości
360.000,00 zł.
Postępy na polu dochodzenia należności za jazdę bez ważnego biletu obrazuje poniższa tabela
zawierająca porównanie kwotowe 2012 i 2013 roku.

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

55.096,70 zł (7%)

91.013,46zł (9%)

7. Ściągalność [Ś]

22,73%

38,00%

Tab. 8 Porównanie wyników windykacji MUK w latach 2012-2013
Źródło: Materiały uzyskane od Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
Inwestycje w infrastrukturę przystankową (budowa, naprawa, renowacja, doposażanie wiat
przestankowych, remont zatok autobusowych, wymiana krawężników/kostki brukowej w obrębie
przystanków, montaż tablic informacyjnych i gablot reklamowych) znajdą swoje pokrycie od strony
dochodowej w kwotach uzyskiwanych tytułem opłat za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na
przystanku stanowiącym własność lub pozostającym w zarządzie Gminy Miasto Zgierz. Opłaty
te wprowadzone na podstawie uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXXV/384/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
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zgodnie z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pobierane są na niedyskryminacyjnych
zasadach od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków a ich przeznaczeniem jest
utrzymanie i rozbudowa tego rodzaju infrastruktury.
Szacuje się, iż począwszy od 2015 r. kwoty uzyskiwane z tego tytułu w pełni pokryją zarówno koszty
utrzymania, mycia i sprzątania przystanków komunikacyjnych jak i zamierzenia inwestycyjne organizatora.
Szacowana suma opłat z tego tytułu jeszcze w 2014 r. wyniesie 100.000,00 zł.
8. Kierunki rozwoju transportu publicznego
Kierunki rozwoju transportu publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz są w pełni podporządkowane
wymogom zrównoważonej mobilności, integracji taryfowo-biletowej, promowania energooszczędnych
i ekologicznie czystych środków transportu, a także postulatowi likwidowania barier i zapobiegania
wykluczeniu w komunikacji. W niniejszym planie transportowym kierunki zrównoważonego rozwoju
zdeterminowano w sposób następujący:
1. Organizator określił zapotrzebowanie na przewozy poprzez wyrywkowe badania napełnienia pojazdów
i na ich podstawie ustalił status poszczególnych linii komunikacyjnych w organizowanej sieci, a co za tym
idzie priorytety przewozowe, linie sklasyfikowano na podstawowe i uzupełniające (Rozdział 2,3 planu
transportowego);
2. Organizator wskazał na genezę i przemiany dotychczasowej sieci komunikacji miejskiej;
z opisanych przekształceń jasno wynika, iż system transportowy Gminy Miasto Zgierz jako ośrodka
zamkniętego i autarkicznego stopniowo ustępuje modelowi, dopasowanemu do współczesnych stosunków
gospodarczych, premiującemu mobilność i elastyczność w podejmowaniu pracy; planowany rozwój
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę będzie ukierunkowany na zewnątrz,
a na dotychczasowej sieci połączeń wewnątrzmiejskich podaż usług nie ulegnie zmianie (Rozdziały 2 i
4 planu transportowego);
3. Organizator zasygnalizował problematykę obniżania się standardów komunikacji tramwajowej i zmian
w preferencjach pasażerów niekorzystną dla tego środka transportu. Należy z powyższego wynieść, iż ciężar
obsługi komunikacyjnej miasta w najbliższych latach będzie w większym stopniu niż dotąd spoczywać na
autobusach i kolei podmiejskiej; biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę torową i dynamiczny rozwój
projektu ŁKA Organizator ocenia potencjał pasażerskiej komunikacji kolejowej jako znaczny (Rozdział
2 planu transportowego);
4. Organizator poprzez wskazanie obszaru planowanej sieci komunikacyjnej określił granice w jakich
realizowane będą przez niego usługi użyteczności publicznej; do tego obszaru zaliczono terytorium Gminy
Miasto Zgierz i sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Aleksandrów Łódzki, Gminy Zgierz,
Gminy Stryków i Miasta Łodzi (Rozdział 2 planu transportowego);
5. Organizator zdefiniował rolę planowanej sieci komunikacji miejskiej w szerszej perspektywie:
transportu indywidualnego, przewoźników prywatnych i komunikacji organizowanej na szczeblu wyższym
niż gminny (Rozdział 2 planu transportowego);
6. Organizator zadeklarował oczekiwany standard świadczonych usług w zakresie częstotliwości,
punktualności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, którego osiągnięcie będzie nadzorował
w ramach umowy, z operatorem publicznego transportu zbiorowego (Rozdział 4 planu transportowego);
7. Organizator uznał, iż dotychczasowa sieć połączeń i przystanków komunikacyjnych w całości
odpowiada podstawowym z punktu widzenia interesu miasta skupiskom ludności i prawidłowo komunikuje
te źródła ruchu z wszystkimi istotnymi obiektami użyteczności publicznej (Rozdziały 2 i 4 planu
transportowego);
8. Organizator przeanalizował potrzeby w zakresie realizacji postulatu dostępności transportu
zbiorowego, tj. pod kątem: dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonych możliwościach
ruchowych, a także dostępu do infrastruktury przystankowej, wielokanałowego dostępu do informacji
pasażerskiej i bezproblemowej identyfikacji wizualnej usług użyteczności publicznej w świadomości
konsumenta; Organizator zaplanował dalszą drogę rozwoju miejskiego systemu informacji pasażerskiej oraz
przewidział minimalny standard obsługi osób niepełnosprawnych (Rozdziały 4-5 planu transportowego);
9. Organizator opisał zasady organizacji lokalnego rynku przewozów użyteczności publicznej oraz
organy i jednostki organizacyjne uczestniczące w kształtowaniu polityki transportowej; wskazano, iż
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jedynym właściwym trybem wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego jest w warunkach Gminy
Miasto Zgierz przetarg nieograniczony (Rozdział 6 planu transportowego);
10. Organizator opisał aktualne źródła i formy finansowania w oparciu o które możliwe będzie
realizowanie zamierzeń inwestycyjnych (Rozdział 7 planu transportowego);
11. Organizator wskazał swoje kierunki zainteresowania w zakresie wprowadzania do komunikacji
miejskiej nowoczesnych technologii tj. inteligentnych systemów płatności (płatności mobilne z użyciem
telefonu komórkowego lub innego przenośnego urządzenia), oraz nośników elektronicznych do kodowania
biletów okresowych w formie kart miejskich; Organizator opisał planowane zastosowanie systemu
MIGAWKA do realizacji zamierzeń odnoszących się do integracji taryfowo-biletowej z pozostałą częścią
aglomeracji
łódzkiej,
w tym
z ŁKA
(Rozdziały
2,5,6
planu
transportowego).
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