Częstochowa dnia, 19.02.2018 r.
SM-OOPP.055.1.3.2018

Szanowna Pani
Monika Pohorecka
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w Biurze Rady Miasta Częstochowy w dniu 07.02.2018 r.
dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych
przy ul. Okrzei 37/39 w Częstochowie informuję, że przedmiotowa sprawa została przekazana do realizacji
podległym mi służbom.
W okresie od dnia 09.02.2018 r. do dnia 15.02.2018 r. patrole Straży Miejskiej dokonały 10 kontroli
terenu pod kątem uwag zawartych w Pani piśmie. W trakcie prowadzonych czynności nie ujawniono
przypadków dewastacji, niszczenia ogrodzenia, oświetlenia oraz innych chuligańskich wybryków.
W rejestrach Komendy Straży Miejskiej w Częstochowie w okresie od dnia 01.01.2017 r.
do dnia 09.02.2018 r. nie odnotowano również żadnych zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców
i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych.
Nawiązując do podniesionego w interpelacji wniosku o instalację dodatkowych kamer obejmujących
zasięgiem Pasaż im. Ks. Zenona Raczyńskiego informuję, że w budżecie Miasta na 2018 r. nie przewidziano
środków na dalszą rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego. Przeprowadzona przez
Straż Miejską wizja lokalna wykazała, że z uwagi na istniejącą roślinność objęcie całego ciągu pasażu
przez instalację kamery od strony Gimnazjum nr 7 nie zapewni oczekiwanego pola dozoru. Wynika to
m.in. z przysłaniania zakładanego pola dozoru przez korony drzew rosnących wzdłuż pasażu od strony
ul. Prusa, usytuowane latarnie oświetleniowe oraz różnice poziomów i zakrzywiony przebieg traktu pieszorowerowego.
Pasaż Raczyńskiego wchodzi w skład działki będącej we władaniu Miasta Częstochowy, jednak
umieszczenie kamer bezpośrednio na pasażu może kolidować z ruchem pieszym i rowerowym.
W rejonie tym, poza istniejącą instalacją światłowodową na potrzeby już istniejących kamer przy ul. Prusa
oraz przy skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Łukasińskiego, Urząd Miasta Częstochowy nie posiada innej
infrastruktury. Dlatego też rozważono możliwość objęcia dozorem przedmiotowego pasażu poprzez
wykonanie dedykowanej kanalizacji teletechnicznej wraz z światłowodem oraz dedykowanych przyłączy
zasilających:
a) dla kamery zlokalizowanej od strony Gimnazjum nr 7 na odcinku ok.100 m
b) dla kamery zlokalizowanej od strony ul. Okrzei na odcinku ok 280 m.

Szacunkowe koszta niezbędne do realizacji monitoringu przy założeniu instalacji 2 kamer

szybkoobrotowych (umiejscowionych na skrzyżowaniu Pasażu Raczyńskiego z ciągami drogowymi)
wynoszą ok.221 000zł wg poniższego zestawienia:
Zadanie

Ilość

Koszt

Projekt budowlano -wykonawczy

1 kpl.

10 000,00 zł

Stanowisko kamerowe dla kamery obrotowej (kamera, słup,
urządzenia zasilania awaryjnego, urządzenia komunikacyjne)

2 szt.

80 000,00 zł

Kanalizacja teletechniczna wraz ze światłowodem

380 mb

58 000 zł

Rozbudowa macierzy dyskowej w Centrum Monitoringu
Wizyjnego na potrzeby przechowywania zarejestrowanego
obrazu

1 półka do
macierzy
dyskowej

73 000,00 zł

Pragnę zapewnić, że wskazany w interpelacji teren został objęty szczególnym nadzorem
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy dołożą wszelkich starań w zakresie wyeliminowania niepożądanych
zjawisk występujących na tym obszarze.
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