
Zarz~dzenie Nr 50/2017 

W6jta Gminy Nowe Miasto 


z dnia 2 paidziernika 2017 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego 


na terenie Gminy N owe Miasto 


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorz(j.dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466) w zwi,!zku z art. 36 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zarz'!dzam, co 
nastypuje: 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nowe 
Miasto stanowi,!cy za!,!cznik do niniejszego zarz(j.dzenia. 

§2 

Nadzor nad realizacj(j. zarz,!dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3 

Zarz(j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



ZallJcznik do ZarzlJdzenia N r 50/2017 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 2 paZdziernika 2017 r. 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 
NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO 

§l. 

1. 	 Na terenie Gminy Nowe Miasto funkcjonuje system monitoringu wizyjnego zwany 
dalej rnonitoringiern, kt6rego adrninistratorernjest W6jt Grniny Nowe Miasto 

2. 	 System rnonitoringu rna na celu zwiykszenie bezpieczenstwa mieszkailc6w Grniny 
Nowe Miasto poprzez sprawowanie nadzoru nad rniejscarni, kt6re rnajq kluczowe 
znaczenie dla bezpieczenstwa. 

3. 	 Monitoring przeznaczony jest do rejestrowania obrazu z bezposredniego otoczenia 
rniejsc na terenie Nowego Miasta, w kt6ryrn zamontowane Sq kamery. 

4. 	 Rejestracji podlega obraz z karner rnonitoringu, bez rejestracji dzwiyku. 
5. 	 Stanowisko odbierajqce i rejestrujqce obraz z rniejsc obserwowanych urniejscowione 

jest w siedzibie Urzydu Grniny Nowe Miasto, przy ul. Aptecznej 8, w pokoju nr 21. 
6. 	 Przechowywanie zapis6w z karner obejrnuje okres do 50 dni, a nastypnie nagrania Sq 

autornatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to rniejsce obrazu bieZqcych zdarzen 
(nadpisywanie). 

7. 	 Elernenty monitoringu, rniejsce zainstalowania serwera oraz rozrnieszczenia kamer, 
okresla zalqcznik nr 1 do niniejszego regularninu. 

8. 	 Informacja 0 funkcjonowaniu rnonitoringu na terenie Grniny Nowe Miasto jest 
podawana do wiadornosci poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych w 
rniejscach rejestrowania obrazu. 

§ 2. 

1. 	 Odpowiedzialnyrn za obslugy oraz prawidlowe funkcjonowanie systernu rnonitoringu 
jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i 
zarzqdzania kryzysowego, wykonujqcy zadania na podstawie upowaznienia nadanego 
przez W6jta Grniny, kt6ry rna dostyp do: 
1) bezposredniego podglqdu obraz6w z karner; 
2) urzqdzenia rejestrujqcego; 
3) zapis6w z kamer. 

2. 	 W razie nieprawidlowosci dzialania elernent6w systernu pracownik obslugujqcy 
system rnonitoringu rna obowiqzek poinformowania podrniot zewnytrzny 

. . ..
zapewnlaJqcy USUnIyCle awafll. 

3. 	 Konserwacji systernu dokonuje podrniot zewnytrzny. 
4. 	 Do zapoznania siy z zapisarni z kamer upowaznieni Sq: 

1) W6jt Grniny Nowe Miasto; 
2) Sekretarz Grniny Nowe Miasto; 
3) inne osoby, po uzyskaniu pisernnej zgody W6jta Grniny Nowe Miasto. 



§ 3 


1. 	 Dane zarejestrowane na nosniku nie stanowi~ inforrnacji publicznej i nie podlegaj~ 
udostypnieniu w oparciu 0 przepisy ustawy 0 dostypie do inforrnacji publicznej. 

2. 	 Dane zarejestrowane na nosniku, mog~ bye udostypniane upowaznionym instytucjom 
w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postypowail (np. Policji, S~dom, 
Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadz~cym czynnosci dochodzeniowo
sledcze) na podstawie pisemnego wniosku, ktory stanowi zal~cznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

3. 	 Na podstawie wniosku 0 udostypnienie nagrania z monitoringu wizyjnego na terenie 
Gminy Nowe Miasto, nagranie z monitoringu zapisywane jest na plytach DVD, po 
wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Wojta Gminy Nowe Miasto. Jedn~ plyty 
DVD przekazuje siy za pokwitowaniem osobie wnioskuj~cej. Wzor "wniosku 0 

udostypnienie nagran z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nowe Miasto" 
stanowi zal~cznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. 	 Na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz~dzania kryzysowego prowadzi 
siy rejestr udostypnienia nag ran z monitoringu, ktorego wzor stanowi zal~cznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. 

§4 

1. 	 Elementy monitoringu wizyjnego mog~ bye w miary koniecznosci i mozliwosci 
finansowych Gminy Nowe Miasto rozbudowywane i udoskonalane. 



Za1llcznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nowe Miasto 

1. W sklad zestawu do monitoringu wizyjnego wchodZ<j.: rejestrator wraz z monitorem, 
kamery, uchwyty do kamer, siec bezprzewodowa i kablowa. 
2. Rejestrator znajduje siy w pokoju nr 21 Urzydu Gminy w Nowym MieScie. 
3. Rozmieszczenie kamer przedstawia tabela ponizej: 

Lp. Miejsca, gdzie zamontowano 
kamery 

Liczba kamer zewn~trznych oraz 
ustawienie 
kierunku nagrywania 

1 Wejscie na molo na Zalewie 
Nowomiejskim 

1 kamera zewnytrzna, obrotowa, rejestruj,!ca 
obraz m.in. na molo i terenie p!zyleglym 

2 Targowisko Gminne 1 kamera zewnytrzna, obrotowa, rejestruj,!ca 
obraz na targowisku 

3 Park przy ul. Zielony Rynek 1 kamera zewnytrzna, obrotowa, rejestruj,!ca 
obraz m.in. z silowni zewnytrznej i placu 
zabaw 



Zal~cznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nowe Miasto 

Dane wnioskodawcy: 

Imit( i ......................................................... 

Nazwa ...................................................... . 

Adres ...................................................................... .. 


"'1"'.LV11 .................................................................... . 


W6jt Gminy 
Nowe Miasto 

"Wniosek 
o udost~pnienie nagrania z monitoringu wizyjnego na terenie N owe Miasto" 

Data, godzina i 

Kr6tki opis 

Wskazanie celu otrzymania z monitoringu: ................................................. . 


(Wnioskodawca) 

zgodt( I wyraZam zgody*: 

(W6jt Nowe Miasto) 
*wtaSciwe zaznaczyc 

Potwierdzam odbi6r plyty DVD z nagraniem i oswiadczam, ze otrzymane materialy 
wykorzystane wyhtcznie w wskazanym we wniosku. 

(data i czytelny podpis) 



-- ---

nr 3 do Regulaminu 
...,i7V;npcrn na terenie Gminv Nowe Miasto 

udostE(pnionych nagran z wizyj 
na terenie Nowe Miasto 

----,---- --r~~-

Zalatwiaj~cy UwagiDane Nr Data Przedmiot Data Spos6b Potwierdzenie 
sprawy zlozenia wniosku wniosek zalatwienia odbioru 

wniosku nosnika 

'-------- --'---


