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Warsaw 



Warsaw 
Atrakcyjne położenie:  
 
-   70 km do Rosji, 
-   85 km do Litwy,  

- 118 km do Białorusi. 

Położenie:  
 
Północno - wschodnia część Polski, 
Województwo Warmińsko – Mazurskie. 
 
Ełk jest trzecim co do wielkości 
miastem w województwie. 



Stan na 

31.12.2012 
 

Ogółem 

59 274 
MĘŻCZYZN 

 

28 563 
KOBIET 

 

30 711 

Struktura wiekowa 

ludności Ełku 

Wiek 
przedprod. 

 

9 575 
Wiek 

produkcyjny 
 

41 572 
Wiek 

poprod. 
 

8 127 

Powierzchnia 

Ełku  2105 ha 

BUDŻET MIASTA w 2012 
 
Dochody :     180 mln PLN 
Wydatki :      176 mln PLN 

Ludność Ełku 



WARTOŚĆ PROJEKTÓW 

 

333 036 529 PLN 
 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2012 

WKŁAD WŁASNY 

 

138 797 004 PLN 
 

DOFINANSOWANIE UE 

 

165 984 108 PLN 
 



 

 

 

INFRASTRUKTURA PASYWNA 
- Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym  

- Budowa sieci LAN? 
 

 

 

  

 

E-USŁUGI I APLIKACJE 
- EZD? 

- GIS – integracja z platformami funkcjonalnymi 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA AKTYWNA 
- Data Center 

- Urządzenia aktywne sieci 

- VOiP 

 

  

 

  
 

KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI…  

 



Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku    5 453 311,15 zł  

Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku     4 198 396,89 zł  

Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku    3 292 710,00 zł  

e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców    2 495 144,00 zł  

E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców    1 224 219,00 zł  

 16 663 781,04 zł  



Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku    3 545 608,39 zł  

e-Ełk: usługi i aplikacje dla mieszkańców    1 340 577,00 zł  

 

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Miasta Ełku (realizowany od 2011 r.) 

     

   4 886 185,39 zł  



Budowa kanalizacji światłowodowej wraz z kablem optycznym o długości ok. 26 km. 

   

Budowa dwóch nowoczesnych serwerowni z redundantnymi systemami 

klimatyzacyjnymi, podwójnymi źródłami zasilania oraz z agregatami  

prądotwórczymi. 

 

Budowa systemów radiowych, pracujących zarówno w paśmie wolnym, jak i 

licencjonowanym (WiMax). 

 

Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku. 



 

Wybudowana sieć łączy ponad 90 jednostek (głównie miejskich i powiatowych). 

Wybudowana sieć łączy ponad 60 kamer wysokiej jakości HD. 

Wykonana sieć szkieletowa pracuje w technologii 10Gb. 

Wybudowana sieć służy do redystrybucji sygnału internetowego pochodzącego od 

dwóch dostawców 300Mb/s i 200 Mb/s - planowane zwiększenie od 1 lipca 2013 r. 

do 1 Gb/s 

  



Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców poprzez wykonanie:  

- ponad 70 Hot-Spotów  

- ponad 50 infokiosków (wewnętrznych i zewnętrznych) 

- 21 PIAP-ów  



Wykorzystujemy nowoczesne technologie firmy Enterasys takie jak przełączniki 

szkieletowe SSA i S4. System korelacji logów i przepływów (SIEM). System 

detekcji i prewencji (IPS), centralny system zarządzania siecią NMS. 

 

Obecnie wdrażamy system Network Access Control, aby podnieść poziom 

bezpieczeństwa w sieci LAN i WLAN. Dzięki weryfikacji tożsamości 

użytkowników będziemy w stanie dynamicznie przypisywać uprawnienia w 

oderwaniu od fizycznej lokalizacji czy VLAN-u lub SSID (co wpłynie na 

usprawnienie czasu pracy Administratorów). 



 

Wdrożono następujące e-usługi: 

   - Konta rozliczeń z Urzędem; 

   - Możliwość składania deklaracji i wniosków; 

   - Konsultacje z przedsiębiorcami; 

   - Wirtualne biuro; 

   - System GIS. 



System GIS – http://gis.miasto.elk.pl/  

http://e-elk.miasto.elk.pl/


System GIS – http://gis.miasto.elk.pl/  

Warstwy tematyczne to m.in.: 

- Planowanie przestrzenne; 

- Inwestycyjne oferty sprzedaży; 

- Linie autobusowe; 

- Gminna Ewidencja Zabytków; 

- Okręgi i obwody wyborcze; 

- Obwody szkolne; 

- Analiza własnościowa; 

- itd. 

Kompatybilność z systemem geoportal.gov.pl -  

- integracja dostępnych warstw WMS. 

http://e-elk.miasto.elk.pl/


„e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” – http://e-elk.miasto.elk.pl/ 
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„E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców” – http://biuro.techno-park.elk.pl/ 
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Portal drogowy –  http://drogi.miasto.elk.pl/  

http://drogi.miasto.elk.pl/


NGO – Generator wniosków i mapa aktywności –  http://generator.miasto.elk.pl/  

http://drogi.miasto.elk.pl/


Baza przedsiębiorców –  http://edg.miasto.elk.pl/  

http://drogi.miasto.elk.pl/


Portal płatności PENSIO –  http://pensio.miasto.elk.pl/  

http://drogi.miasto.elk.pl/


Infrastruktura pasywna 

Infrastruktura aktywna 

Usługi i aplikacje Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 



Miasto Ełk 


