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Radna Miasta Częstochowy

Dot.: interpelacji z dnia 12.03.2019r. w sprawie
monitoringu oraz oświetlenia przy ul. Bardowskiego

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie monitoringu oraz oświetlenia
przy ul. Bardowskiego 33a i 33b wyjaśniam, iż zgodnie z informacjami zebranymi
od właściwych wydziałów i jednostek, w rejonie bloków przy ulicy Bardowskiego
33a i 33b nie ma kamer monitoringu wizyjnego miasta. Po analizie posiadanej
infrastruktury teletechnicznej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Referatem
Monitoringu Wizyjnego Miasta Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie
rozmieszczenia kamer, określono wytyczne dla budowy monitoringu wizyjnego
w tym rejonie.
Zgodnie z ustaleniami, budowa monitoringu wizyjnego we wskazanym rejonie
wymaga montażu co najmniej dwóch stanowisk kamerowych. Każde stanowisko
kamerowe składa się z kamery obrotowej i kamery stałopozycyjnej. Szacowany
koszt instalacji jednego stanowiska kamerowego wynosi ok. 35 000 zł.
Należy również uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego
oraz koszty związane z podłączeniem nowych kamer do istniejącej infrastruktury
teletechnicznej. Koszty te mogą kształtować się na poziomie 20 000 zł.
Do stanowisk kamerowych należy również doprowadzić zasilanie energetyczne.
Bez wykonania projektu nie można jednak określić kosztów takiej instalacji.
W chwili obecnej Wydział Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy
nie dysponuje środkami finansowymi na pokrycie takiej inwestycji.
W odniesieniu natomiast do oświetlenia przy ul. Bardowskiego informuję,
że zgodnie ze stanowiskiem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oprawa
oświetleniowa zamontowana na elewacji budynku przy ul. Bardowskiego 33b
znajduje się w eksploatacji zarządcy tego terenu, tj. Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie. Natomiast MZDiT w Częstochowie
ze swej strony zlecił dobudowę opraw oświetleniowych na istniejącej linii
oświetleniowej przebiegającej wzdłuż ul. Bardowskiego 33a i 33b.
Zamontowane oprawy oświetleniowe są sprawne i skuteczne. Problemem jest
natomiast znaczna odległość siłowni zewnętrznej od pasa drogowego ulicy
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Bardowskiego, która uniemożliwia jej skuteczne oświetlenie z obwodu oświetlenia
ulicy. Problem może być rozwiązany przez zarządcę tego terenu, tj. ZGM TBS Sp.
z o.o. w Częstochowie, poprzez budowę niezależnej instalacji oświetleniowej
siłowni lub wymianę istniejącej oprawy na elewacji budynku. W związku
z powyższym sprawa oświetlenia siłowni zewnętrznej została przekazana
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie celem
podjęcia odpowiednich działań zgodnie z kompetencjami.
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