
Wykaz kamer funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego                           

w Sosnowcu. 

Umiejscowienie kamery Rodzaj 
kamery 

Zakres podstawowego pola obserwacji 

Taras budynku 
ul. Modrzejowska 1a 

 
 

1 kamera 
obrotowa 
3 kamery 

stałopozycyjne 

• „Plac 100-lecia Miasta” - w całości, 

• ul. Warszawska – od ul. 3-go Maja do ul. Głowackiego, 

• ul. Modrzejowska – od ul. Warszawska do ul. Targowa, 

• ul. 3-go Maja – rejon przystanki PKM (częściowo). 

Pasaż Handlowo - Usługowy 
ul. Warszawska 3 

wysięgnik w rejonie schodów 
(poziom: -1) 

obrotowa • rejon wyjścia z pasażu podziemnego – do ul. Warszawskiej 
(rejon tzw. „Patelni”), 

• schody wyjściowe – wyprowadzające na ul. Warszawską, 

• rejon schodów ruchomych – na poziomie dolnym. 

Pasaż Handlowo - Usługowy 
ul. Warszawska 3 

wejście od ul. Warszawska 
(poziom: -1) 

obrotowa • pasaż handlowy – hol główny, w całości, 

• „Plac 100-lecia Miasta” - na poziomie dolnym, 

• wejścia do korytarzy bocznych pasażu handlowego. 

Pasaż Handlowo - Usługowy 
ul. Warszawska 3 

na wysokości Dworca PKP 
(poziom: -1) 

obrotowa • pasaż handlowo – usługowy – hol główny, w całości 

• przejście podziemne z rejonu dworca PKP do ul. Kilińskiego, 

• wejście na perony PKP oraz do kas biletowych. 

Słup w rejonie budynku 
ul. Kilińskiego 32 

1 kamera 
obrotowa 
3 kamery 

stałopozycyjne   

• wyjście z Dworca PKP „Sosnowiec Gł.” z przejścia 
podziemnego na ul. Kilińskiego, 

• ul. Kilińskiego – od budynku banku PKO do wysokości Cerkwi 
Prawosławnej. 

Słup w rejonie budynku 
ul. Zwycięstwa 1 

 
 

obrotowa • al. Zwycięstwa – centralny deptak, częściowo, 

• skrzyżowanie ul. Małachowskiego z ul. 3-go Maja, 

• rejon dawnego budynku Telekomunikacji Polskiej S.A. 

• rejon wejścia do budynku U. M. Wydział Komunikacji – od 
strony ul. 3-go Maja, wraz z przyległym parkingiem. 

Pylony w rejonie budynku 
ul. Zwycięstwa 20 

1 kamera 
obrotowa 
2 kamery 

stałopozycyjne   

• teren przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego, 

• parking przed Urzędem Miejskim, 
 

Słup w rejonie budynku  
ul. Małachowskiego 3 

obrotowa • parking i skwer przy budynku UM, ul. Małachowskiego 3. 

Elewacja budynku 
ul. Małachowskiego 10 

 

obrotowa • ul. Małachowskiego – od ul. 3-go Maja do Banku Ing, 

• rejon wejścia do budynku  U. M. Wydział Komunikacji, 

• ul. Targowa – od ul. Małachowskiego do wysokości nr 9. 

Elewacja budynku Komendy 
Miejskiej Policji w Sosnowcu 

ul. Piłsudskiego 2 

obrotowa • rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, ul. Warszawska,            
ul. Teatralna i ul. Sienkiewicza, 

• rejon stacji benzynowej BP, 

• teren przed C.H. „Plaza” - wejścia: główne i boczne, 

• rejon wejścia do budynku Teatru Zagłębia. 

Słup w rejonie                             
ul. Kilińskiego 39 

(Cerkiew Prawosławna) 

obrotowa • rejon Cerkwi Prawosławnej – od strony ul. Kilińskiego, 

• ul. Kilińskiego – od Szkoły „Humanitas” do Technikum. 

Słup montażowy na terenie 
Cerkwi Prawosławnej 

stałopozycyjna • rejon Cerkwi Prawosławnej. 

Słup montażowy na terenie 
Cerkwi Prawosławnej 

stałopozycyjna • rejon Cerkwi Prawosławnej. 

Budynek przy                             
ul. Małachowskiego 46 

obrotowa • ul. Małachowskiego, okolice wiat śmietnikowych i kontenerów 
komunalnych. 

Budynek przy                             
ul. Małachowskiego 20 

obrotowa • okolice Banku Śląskiego i łącznika z ulicą Zwycięstwa,         
ul . Małachowskiego w kierunku skrzyżowania ulic 

Małachowskiego, Mościckiego, Kościelnej. 
Budynek przy                             

ul. Małachowskiego 20 
stałopozycyjna 

Budynek przy                             
ul. Małachowskiego 20 

stałopozycyjna 



Budynek przy                              
ul. Małachowskiego 20 

 

stałopozycyjna 

Budynek przy.                              
ul. Zwycięstwa 25 A,B,C,D 

 
 

obrotowa • łącznik ul. Małachowskiego i Zwycięstwa, 
• okolice sklepu Biedronka. 

Budynek Urzędu Miejskiego 
przy ul. Mościckiego 14 

stałopozycyjna • dziedziniec wewnętrzny budynku. 

Park Sielecki 6 kamer 
stałopozycyjnych 

• teren placu zabaw oraz siłowni napowietrznej. 

Małachowskiego 36, Kino 
„Helios”, PTZ 

obrotowa • teren ul. Małachowskiego, na wysokości kina „Helios”, część 
ul. Kościelnej i Mościckiego. 

Park Kazimierz 11 kamer 
stałopozycyjnych 

• teren Ogrodu Jordanowskiego. 

Park Środula 17 kamer 
stałopozycyjnych 

• teren Ogrodu Jordanowskiego. 

Kładka przy                                  
ul. Naftowej/Teatralnej 

2 kamery 
obrotowe 

• widok na windy i wejścia na kładkę. 

Przejście podziemne przy ul. 
Szkolnej 

4 kamery 
stałopozycyjne 

• wnętrze przejścia podziemnego. 

Przejście podziemne 
Narutowicza/3 Maja 

(Okrąglak) 
 

2 kamery 
stałopozycyjne 

2 kamery 
obrotowe 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• przystanki autobusowe i tramwajowe, 

• teren przyległy do przejścia. 

Przejście podziemne przy ul. 
3 Maja przy basenie 

2 kamery 
stałopozycyjne 

2 kamery 
obrotowe 

• wnętrze przejścia podziemnego. 

Przejście podziemne przy ul. 
3 Maja /Parkowej 

 

3 kamery 
obrotowe 
2 kamery 

stałopozycyjne 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• teren przyległy do przejścia, 

• toaleta automatyczna i winda na CWK. 

Przejście podziemne przy ul. 
Kierocińskiej /Grabowej 

 
 

2 kamery 
stałopozycyjne 

2 kamery 
obrotowe 

• wnętrze przejścia podziemnego. 

Przejście podziemne przy 
Egzotarium 

 
 

2 kamery 
stałopozycyjne 

2 kamery 
obrotowe 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• teren przyległy do przejścia. 
 

ul. Modrzejowska 
 
 

10 kamer 
stałopozycyjnych 

1 kamera 
obrotowa 

• ul. Modrzejowska i skrzyżowania jej z ul. Targową, Dekerta, 
Kościelną. 

Dworzec PKM przy ul. 
Mościckiego 

stałopozycyjna • stacja do ładowania autobusów elektrycznych. 

Plac Ćwierka obrotowa • ul. Dęblińska, Czysta, Sadowa (częściowo), 

• Plac Ćwierka w całości. 

Ośrodek wodny „Stawiki” 7 kamer 
stałopozycyjnych 

4 kamery 
obrotowe 

• rejon wjazdów i wyjazdów na teren kompleksu, 

• rejon plaży, 

• plac przed wejściem na Stadion Ludowy. 

Skwer przy ul. Zagórskiej 5 kamery 
stałopozycyjne 

1 kamery 
obrotowe 

• teren placu zabaw, siłowni napowietrznej, stacja 
rowerowa oraz skwer zlokalizowany przy  

ul. Zagórskiej. 
 

Przejście podziemne przy ul. 
3 Maja Park Sielecki 

 
 

1 kamery 
stałopozycyjne 

3 kamery 
obrotowe 

1-kamera 360° 

1 kamera 180° 

 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• teren przyległy do przejścia. 
 



Przejście podziemne przy 
Plazie 

 

2 kamery 
stałopozycyjne 

2 kamery 
obrotowe 

2-kamery 360° 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• rejon przystanku PKT oraz przejść podziemnych, 

• teren przyległy do przejścia. 
 

Rondo DK-94 4 kamery 
stałopozycyjne 

2 kamery 
obrotowe 

• rondo DK-94, 

• zjazdy z ronda DK-94. 
 

Przejście podziemne przy 
skrzyżowaniu 

ul. Piłsudskiego                      
z al. Mireckiego 

 

2 kamery 
obrotowe 
2 kamery 

stałopozycyjne 
2 kamery 360° 

• rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z al. Mireckiego, 

• rejon przystanku PKT oraz przejść podziemnych, 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• teren przyległy do przejścia. 
 

Przejście podziemne przy 
Plastrach Miodu 

3 kamery 
obrotowe 
4 kamery 

stałopozycyjne 
3 kamery 360° 

• rejon przystanku PKT, 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• teren przyległy do przejścia, 

• Rondo Piłsudskiego/3 Maja, 

• Plac Ćwierka winda i fontanna. 

Przejście podziemne przy 
skrzyżowaniu 

ul. Piłsudskiego                      
z ul. Sobieskiego 

5 kamer 
obrotowych 

6 kamer 
stałopozycyjnych 

2 kamery 360 

• Rondo Władysława Szpilmana, 

• rejon przystanku PKT Sobieskiego, 

• wnętrze przejścia podziemnego. 

Przejście podziemne przy 
skrzyżowaniu 

ul. Sienkiewicza, 
 ul. Ostrogórskiej, 

ul. 1 Maja 

7 kamer 
obrotowych 

9 kamer 
stałopozycyjnych 
(w tym 2 kamery 

multisensoryczne) 

• Rondo Zagłębia Dąbrowskiego,  

• rejon przystanku, 

• wnętrze przejścia podziemnego. 

Przejście podziemne przy 
rondzie im. Jacka 

Siemieńskiego 

4 kamery 
obrotowe 
4 kamery 

stałopozycyjne 
(w tym 1 kamera 

multisensoryczna) 

• wnętrze przejścia podziemnego, 

• teren przyległy do przejścia. 

Teren po byłej Spółdzielni 
Piekarsko-Ciastkarskiej 

ul. Kotlarska 

2 kamery 
obrotowe 

 

• teren po byłej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej przy 
ul. Kotlarskiej. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Mediateka” 

14 kamer 
stałopozycyjnych 

• wybrane kamery w ramach pilotażu zostały włączone do 
systemu monitoringu miejskiego. 

 


