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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: CRG.401.15.2021  
 

Dotyczy: monitoringu miejskiego 

 

     W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego wyjaśniam poruszone kwestie. 

Monitoring miejski w Gliwicach – jako infrastruktura teletechniczna należy do 

Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. (SSM) – kamery służą do monitorowania 

przestrzeni publicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku 

w miejscach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń 

użyteczności publicznej, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju 

i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej.  

Monitoring drogowy w Gliwicach – to infrastruktura należąca do Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach (ZDM). Kamery służą głównie do monitorowania ruchu 

drogowego na ulicach (m.in. analiza warunków ruchowych i sterowanie ruchem 

drogowym oraz kontrola infrastruktury drogowej).  

1. Łączna ilość kamer monitoringu miejskiego wraz z monitoringiem 

drogowym w Gliwicach to 768 sztuk oraz 68 punktów pomiarów ruchu 

zlokalizowanych na terenie miasta. W tym 483 sztuki kamer monitoringu 

drogowego oraz 68 punktów pomiarowych ruchu należących do ZDM, 

natomiast pozostałe 285 sztuk to kamery monitoringu miejskiego 

należące do SSM.  

2. Z obrazu monitoringu miejskiego korzystają służby: Policja, Straż 

Miejska w Gliwicach, Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach oraz 

Centrum Ratownictwa Gliwice – stanowisko Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego – na mocy obowiązujących przepisów prawa. 
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Kamery monitoringu drogowego obsługiwane są przez Zarząd Dróg 

Miejskich  w Gliwicach.  

3. Monitoring miejski serwisowany jest przez SSM, która jest właścicielem 

całości infrastruktury teletechnicznej. 

Kamery monitoringu drogowego (ZDM) serwisowane są przez 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. Nad Bytomką 1, które zostało wyłonione w przetargu  

dla zadania pn.: "Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych 

na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem 

infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i 

naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy 

Średnicowej w Gliwicach". 

 

4. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Gliwice (reprezentowanym 

przez CRG) a Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o. o. z tytułu 

wykonywania obowiązków obsługi technicznej, utrzymania  

i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu 

wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej Spółka otrzymała w 2019 

roku wynagrodzenie w wysokości 5 014 613,54 zł brutto, a w roku 2020 

(za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) wynagrodzenie  

w wysokości 3 149 088,73 zł brutto. 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o. zapewnia przesyłanie sygnału 

wizyjnego na bieżąco, jak i udostępnianie materiału archiwalnego na 

stacjach operatorskich znajdujących się w Centrum Ratownictwa 

Gliwice, Straży Miejskiej w Gliwicach, Komendzie Miejskiej Policji  

w Gliwicach, wszystkich pięciu komisariatach Policji w Gliwicach oraz na 

stanowiskach Policji na obiektach widowiskowo sportowych: Stadion 

Miejski GKS Piast i  Hali Arena Gliwice. 

SSM zapewnia kompleksowo prawidłowe funkcjonowanie monitoringu 

miejskiego.  

Utrzymanie kamer monitoringu drogowego (własność ZDM) jest częścią 

zadania pn.: "Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na 

sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz  

z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz 

serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu 

Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach". W ramach powyższego 



CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE 
 

 
Dokument podpisany elektronicznie 

 

zadania utrzymaniu podlega cała infrastruktura ITS zlokalizowana na 

terenie miasta Gliwice (sygnalizacje świetlne, kamery monitoringu 

drogowego, znaki zmiennej treści, stacje pogodowe, system wolnych 

miejsc parkingowych, priorytet dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz 

służb specjalnych, serwerownie, kanalizacje teletechniczne, itd.), której 

częścią jest system monitoringu drogowego. Umowa została zawarta na 

okres 2 lat, z wynagrodzeniem w wysokości: 4 915 906,56 zł brutto,  

w umowie nie wydzielono częściowej kwoty za utrzymanie monitoringu 

drogowego. 

 
 
Z poważaniem  

 
Tomasz Wójcik  
Dyrektor  
Centrum Ratownictwa Gliwice 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. a/a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


