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3,5 tys. kontroli klimatyzacji 
Sprawno ść klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej kon trolowano od 30 
kwietnia br. Przeprowadzono 3420 kontroli - uchybie nia stwierdzono w 1085 
przypadkach. Od pocz ątku lipca pracownicy nadzoru ruchu sprawdzili 2135 
pojazdów -  w 564 klimatyzacja nie działała. 
 
Zarząd Transportu Miejskiego codziennie kontroluje sprawność klimatyzacji u wszystkich 
przewoźników autobusowych i tramwajowych (Miejskie Zakłady Autobusowe, PKS 
Grodzisk Mazowiecki, Mobilis, ITS Michalczewski i Tramwaje Warszawskie). 
 
Najwięcej uchybień w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli stwierdzono u 
przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki. W okresie 30 kwietnia - 5 lipca (czyli przed 
zaostrzeniem sankcji wobec przewoźników) klimatyzacja nie działała w 67,88 proc. 
sprawdzanych pojazdów. W całym okresie kontroli (30 kwietnia - 10 lipca) również 
najwięcej uchybień stwierdzono u tego przewoźnika - 51,33 proc. 
 
Nieznacznie mniej uchybień wykryto (podczas kontroli w okresie 30 kwietnia – 5 lipca) u 
dwóch pozostałych ajentów. W ITS Michalczewski stwierdzono 59,17 proc. przypadków 
niedziałającej klimatyzacji, a w Mobilisie 53,31 proc. Po zaostrzeniu sankcji u pierwszego 
przewoźnika wskaźnik uchybień zmniejszył się do 44 proc., a u drugiego wyniósł 41,57 
proc. 
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych uchybień (w proc.), 
w dwóch przedziałach czasowych: od 30 kwietnia do 5 lipca, czyli do ostatniego dnia 
przed zaostrzeniem sankcji przez ZTM wobec przewoźników oraz za cały okres kontroli 
klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej. 

 
 
Codziennie, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 6.00-22.00 nadzór ruchu ZTM sprawdza 
temperaturę powietrza w pojazdach, które mają zamontowaną klimatyzację. Pojazdy z 
klimatyzacją można rozpoznać po charakterystycznych białych nasadkach na dachu. 
Temperatura sprawdzana jest za pomocą specjalnego termometru, który dokonuje 
odczytów od -50 do 1000 stopni Celsjusza.  
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30 kw ietnia - 5 lipca 1026 226 22,03 289 171 59,17 358 243 67,88 544 290 53,31 80 11 13,75 2297 941 40,97

30 kw ietnia - 10 lipca 1403 234 16,68 425 187 44 563 289 51,33 866 360 41,57 163 11 6,74 3420 1085 31,73

Liczba kontroli (K), uchybie ń (U) i procent uchybie ń do kontroli (%U) w dwóch przedziałach czasowych: p rzed 
zaostrze żeniem sankcji dla przewo źników i za cały okres kontroli klimatyzacji


