
załącznik nr. 1 do regulaminu 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

na terenie Gminy Piława Górna 

 

ROZMIESZCZENIE KAMER NA TERENIE GMINY PIŁAWA GÓRNA 

Poniżej przedstawiona jest mapa na której znajduje się rozmieszczenie kamer działających w ramach 

systemu monitoringu wizyjnego. 

 

Symbol Lokalizacja Opis 

K1 
Kamera na os. Młyńskim Kamera statyczna zamontowana na słupie przy placu 

zabaw na os. Młyńskim 

K2 
Kamera przy Placu Piastów 

Śląskich 

Kamera obrotowa zamontowana na budynku 

mieszkalnym. 

K3 
Kamera przy markecie 

Biedronka 

Kamera zamontowana na słupie obok marketu 

Biedronka przy ul. Piastowskiej 43 

K4 
Kamera obok budynku przy 

ul. Piastowskiej 29 

Kamera zamontowana na słupie oświetleniowym obok 

budynku ul. Piastowskiej 29 

K5 
Kamera przy MOKiB przy 

ul. Piastowskiej 40 

Kamera zamontowana na krawędzi budynku obok 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  

K6 
Kamera przy  

ul. Piastowskiej 22 

Kamera zamontowana na budynku mieszkalnym 

naprzeciw wjazdu na stadion. 

K7 
Kamera na Stadionie Miejskim 

przy ul. Piastowskiej 12 

Kamera zamontowana na wieży transmisyjnej nad 

trybuną boiska sportowego  

K8 
Kamera na boisku „Orlik” Kamera obrotowa zamontowana jest na słupie 

oświetleniowym między boiskami „Orlika” 

 
2 kamery na „Skateparku” Kamery statyczne zamontowane na słupie 

oświetleniowym monitorujące „Skatepark” 

 
5 kamer w Urzędzie Miasta 

przy ul. Piastowskiej 69 

Kamery statyczne zamontowane na terenie Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej 

 
kamera na przystanku 

autobusowym przy 

ul. Piastowskiej 69 

Kamera statyczna zainstalowana na słupie obok 

przystanku autobusowego przy ul. Piastowskiej 69 

 
kamera na przystanku 

autobusowym przy 

ul. Piastowskiej 43 

Kamera statyczna zainstalowana na słupie obok 

przystanku autobusowego przy ul. Piastowskiej 69 

         

 



1. Obraz z ośmiu kamer K1-K8 jest zapisywany na rejestratorze znajdującym się w budynku 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej; 

 

2. Obraz z dwóch kamer na „Skateparku” jest zapisywany na rejestratorze znajdującym się na 

Posterunku Policji w Piławie Górnej.  Prowadzenie obserwacji z powyższych kamer odbywa się 

na Posterunku Policji w Piławie Górnej.  

 

3. Praca kamer podczas obserwacji wyznaczonego obszaru odbywa się: 

a) Samoczynnie – gdzie otoczenie w zasięgu kamery jest obserwowane według wyznaczonej 

ścieżki 

b) w razie potrzeby – poprzez sterowanie kamerą, wykonywane zdalnie przez operatora kamery 

na Posterunku Policji 

 

4 Obserwacja oraz zapis obrazu z pięciu kamer w Urzędzie Miasta odbywa się na stanowisku 

Insp. Ds. Obronnych i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta. 

 

5 Obserwacja oraz zapis obrazu z dwóch kamer na przystankach autobusowych jest prowadzona 

na stanowisku Informatyka w Urzędzie Miasta.  

 

 


