
Burmistrz Łomianek,
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 28 stycznia 2020 roku

BRM.0003.8.2020

Pan
Janusz Skonieczny
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

W odpowiedzi na interpelację w sprawie włączenia kamer z prywatnego
monitoringu do sieci miejskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. (wpływ do Urzędu
Miejskiego w dniu 16 stycznia 2020 r.) poniżej przedstawiam przeszkody natury
prawnej, ograniczające możliwość włączenia prywatnych systemów monitoringu
do sieci miejskiej.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Gmina w celu zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację
obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego
tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na
terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub
jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości
i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.

Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997r.
o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) straży przysługuje prawo
do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń

w miejscach publicznych. Należyzaznaczyć, że art. 11 ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy
wskazuje również zadaniai cel przysługującego strażom uprawnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne należy wskazać, że Straży
Miejskiej, w ramach szczegółowego katalogu zadań (o którym mowa wustawie z dnia



29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych), przysługuje prawo do obserwowania
i rejestrowania zdarzeń wcelu:

1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach

publicznych;

3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
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