Częstochowa dnia 29.05.2018 r.
BDG.0003.4127.2018
Szanowna Pani
Krystyna Stefańska
Radna Miasta Częstochowy

Sprawa:

dot. interpelacji w sprawie wykazania możliwości technicznych objęcia
wizyjnym Gimnazjum nr 17 przy ul. Legionów 23 oraz działki na ul. Żeromskiego

monitoringiem

W związku z interpelację Pani Radnej z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wykazania możliwości
technicznych objęcia monitoringiem wizyjnym:
1. Parku rekreacyjno-sportowego na terenie Gimnazjum nr 17 przy ul. Legionów 23
2. Działki nr 76/11 obręb 276 ul. Żeromskiego (planowana siłownia zewn. oraz plac zabaw) informuję
jak niżej.
Ulica Legionów 23 – teren Gimnazjum nr 17 Gmina Częstochowa posiada w przedmiotowym rejonie
instalację światłowodową w ramach projektu CZESTNET. Dla realizacji zadania należałoby zabezpieczyć
kwotę ok 155 tys. zł na wykonanie projektu, zakup niezbędnego wyposażenia i instalację oraz podłączenia
min.2 kamer stałopozycyjnych do istniejącego Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego wg poniższej
specyfikacji szacowanych kosztów.

lp
1
2
3
4

Nazwa
Projekt (mapy, uzgodnienia)
punkt kamerowy kamery
stałopozycyjne (2szt )
kanalizacja teletechniczna ze
światłowodem 120tys/kmb
półka dyskowa do macierzy

jedn.miary
1

cena
10 000,00 zł

2

60 000,00 zł

100m
1
RAZEM

12 000,00 zł
73 000,00 zł
155 000,00 zł

Ulica Żeromskiego działka nr 76/11 obręb 276 (planowana siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw) –
Gmina Częstochowa nie posiada w przedmiotowej lokalizacji własnej kanalizacji teletechnicznej. Najbliższy
punkt styku z miejską siecią znajduje się w rejonie ul. Łukasińskiego. Realizacja zadania wymagałaby
wykonania instalacji teletechnicznej od punktu styku do miejsca docelowego na długości ok 1200m.
Dodatkowym utrudnieniem w zakresie projektowym i wykonawczym jest kwestia poprowadzenia
projektowanej instalacji przez torowisko kolejowe. Dla realizacji zadania należałoby zabezpieczyć środki
w wysokości ok. 287tys.zł wg poniższej specyfikacji
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Nazwa
Projekt (mapy, uzgodnienia)
punkt kamerowy kamery
stałopozycyjne (2szt )
kanalizacja teletechniczna ze
światłowodem 120tys/kmb
półka dyskowa do macierzy

jedn.miary
1

cena
10 000,00 zł

2

60 000,00 zł

1200
1
RAZEM

144 000,00 zł
73 000,00 zł
287 000,00 zł

Pod względem poszukiwania elementów obniżających koszty w/w inwestycji informuję,
iż w przypadku realizacji obu zadań w jednym procesie łączna wartość inwestycji ok.442 tys zł mogłaby ulec
pomniejszeniu o koszt zakupu półki dyskowej do macierzy systemu monitoringu (73tys zł) i wyniosłaby
ok. 369 tys zł.
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