
ZARZĄDZENIE NR 22 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022. poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2021. poz. 1763 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka, stanowiący załącznik do  zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10.08.2022 

roku w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie  
Miasta Rawa Mazowiecka 

 
§ 1 

 
CELE I ZNACZENIE MONITORINGU MIEJSKIEGO 

 
1. Celem wykorzystania monitoringu wizyjnego na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka jest: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych; 
2) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 
3) przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych.  

2. Monitoring wizyjny może być stosowany i wykorzystywany jedynie z uwzględnieniem 
poszanowania prawa do prywatności mieszkańców i osób przebywających na terenie 
miasta.  

 
§ 2 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Administratorem Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka  

oraz Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, z 
siedzibą w Rawie Mazowieckiej pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5. 

2. W sprawach związanych z danymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego 
należy kontaktować się ze Strażą Miejską Miasta Rawa Mazowiecka. 

3. System Monitoringu Miejskiego składa się z następujących elementów: 
1) kamer rejestrujących; 
2) urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał wideo; 
3) monitorów. 

4. Wykaz kamer zlokalizowanych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka znajduje się w  
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Prowadzenie obserwacji odbywa się w pomieszczeniu  dyżurnego straży miejskiej  
Miasta Rawa Mazowiecka znajdującego się w budynku przy Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 4. 

6. Obserwatorem monitoringu miejskiego jest dyżurny Straży Miejskiej  Miasta Rawa 
Mazowiecka  oraz osoby do tego celu upoważnione. 

Załącznik do zarządzenia Nr 22

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 17 lutego 2023 r.
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7. Organizacją pracy na stanowisku obserwatora monitoringu kieruje Komendant Straży 
Miejskiej. 

8. Obserwator monitoringu w razie ujawnienia, w ramach funkcjonowania monitoringu, 
zaistnienia  przestępstwa lub wykroczenia dokonuje adnotacji tego faktu w rejestrze 
interwencji Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Dane pozyskane z obserwacji monitoringu można udostępnić uprawnionym instytucjom w 
zakresie prowadzonych przez nie postępowań (np. policji, sądom, prokuratorom itp.) tylko 
i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. Udostępniane dane zapisuje się na 
elektronicznych nośnikach informacji i wydaje się za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 
Zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego zostały określone w § 5 Regulaminu. 

10. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w Rejestrze udostępnionych 
nagrań z monitoringu wizyjnego  Miasta Rawa Mazowiecka, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

11. Wykaz osób uprawnionych do wglądu w zapisy monitoringu wizyjnego Miasta 
Rawa Mazowiecka stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

12. Rejestracji i zapisaniu materiału podlega tylko obraz. 
13. Monitoring wizyjny Miasta Rawa Mazowiecka funkcjonuje całodobowo a obserwacja przez 

dyżurnego prowadzona jest w godzinach pracy urzędu miasta. 
14. Zapis z monitoringu przechowywany jest na elektronicznym nośniku przed okres do 30 dni, 

a następnie jest niszczony automatycznie. 
15. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 

udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 

§ 3 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez 
   rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie lub przy wejściach na obszar 
   objęty monitoringiem. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa 
   Mazowiecka zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13   
   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   
    dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L  
     Nr 119, s. 1,  której treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Przed wjazdami do miasta umieszczone są tablice informacyjne „Miasto  
    monitorowane”.  
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§ 4 
 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
 
 

1. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem 
utrwalonym na urządzeniach rejestrujących: 
1) wizerunek osoby; 
2) numer rejestracyjny pojazdu. 

2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są 
do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

§ 5 
 

UDOSTĘPNIENIE NAGRAŃ 
 

1. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane bezpośrednio osobom fizycznym, 
gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich. Potrzebę uzyskania 
takich danych jak środka dowodowego należy zgłosić organom ścigania. 

2. W przypadku uzasadnionych wniosków  policji, prokuratury, sądów tj., jeśli nagrania 
miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje 
możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia 
postępowania. 

3. Organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet 
przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o 
zabezpieczenie nagrania skierowany do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, powinien 
zostać złożony w biurze podawczym  lub przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na 
adres Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu 
powinien wskazywać opis zdarzenia, miejsce oraz czas zdarzenia. 

4. Kopia z wnioskowanego nagrania monitoringu wizyjnego jest wykonywana  i udostępniana 
uprawnionym do jej otrzymania podmiotom. Kopia powinna być odpowiednio opisana tzn. 
wskazywać numer kopii, datę sporządzenia kopii, źródło danych – zakres nagrania, datę i 
czas nagrania. 

5. Kopia nagrania jest przechowywana w pomieszczeniu obsługi monitoringu wizyjnego 
Miasta Rawa Mazowiecka, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 
nieuprawnionych.  

6. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona do czasu 
odebrania przez uprawnioną instytucję, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.      W 
przypadku nieodebrania kopii w w/w terminie zostaje ona zniszczona.  
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  Załącznik  nr 1  
      do Regulaminu funkcjonowania monitoringu  
            wizyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Wykaz kamer zlokalizowanych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 
 

1) Kamery zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej od osiedla 
     Zamkowa Wola do ulicy Łowickiej;  
     ( załącznik graficzny: mapa_sciezka 1.pdf,mapa_sciezka 2.pdf  - szt 6 
2) Kamery zlokalizowane w Parku Miejskim  
    (załącznik graficzny:mapa_park.pdf);     - szt 10 
3) Kamery zlokalizowane w rewitalizowanym centrum miasta  
    Rawa Mazowiecka (załącznik graficzny:mapa_Centrum.pdf): 

a) Plac Wolności        - szt 5 
b) ul. Armii Krajowej        - szt 2 
c) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego     - szt 2 
d) Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego    - szt 3 
e) ul. Łowicka         - szt 1 
f) ul. Warszawska       - szt 2 
g) ul. Krakowska        - szt 3 
h) ul. Mickiewicza        - szt 3 
i) ul. Zamkowa        - szt 1 
j) ul. Krzywe Koło       - szt 2 
k) ul. Kopernika       - szt 1 

4) Kamery zlokalizowane w obrębie ruin zamku Książąt Mazowieckich 
     (załącznik graficzny: mapa ruiny Zamku Książąt Mazowieckich) 
 a) przy ruinach zamku      - szt 2 
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Załącznik  nr 2  
do Regulaminu  funkcjonowania monitoringu  
wizyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego 
 

 

Lp. Data 
zgłoszenia 

Osoba 
wnioskująca Czas nagrania Kamera 

Data 
przekazania 

nagrania 

Podpis osoby 
przekazującej 

nagranie 

Podpis osoby 
odbierającej 

nagranie 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
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 Załącznik  nr 3  
       
do Regulaminu funkcjonowania monitoringu  
wizyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

 
   

 
 
Wykaz osób  upoważnionych do wglądu w zapisy monitoringu wizyjnego miasta Rawa 
Mazowiecka: 
 
1/ ………………………………………………………………………………………………. 
 
2/……………………………………………………………………………………………….. 
 
3/ ………………………………………………………………………………………………. 
 
4/……………………………………………………………………………………………….. 
 
5/ ………………………………………………………………………………………………. 
 
6/……………………………………………………………………………………………….. 
 
7/ ………………………………………………………………………………………………. 
 
8/……………………………………………………………………………………………….. 
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 Załącznik  nr 4 
 do Regulaminu  funkcjonowania  monitoringu   
 wizyjnego na terenie  
 Miasta Rawa Mazowiecka 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 
  
 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Rawa Mazowiecka  z siedzibą przy 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 ; 96-200 Rawa Mazowiecka , reprezentowany 
przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi 
przetwarzanymi systemie monitoringu wizyjnego możliwy jest za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem email: iod@miastorawa.pl; 

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
ochrona mienia gminy, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 9a. ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym) oraz ochrona mienia publicznego (art. 3 oraz art. 5 ustawy o ochronie osób 
i mienia) art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

5. monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Rawa 
Mazowiecka. Informacje o lokalizacji kamer monitoringu dostępne są załączniku nr 1 
do regulaminu monitoringu; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie 
prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub 
osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom 
poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu). Uprawnione 
organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek 
przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim 
dane im udostępniono; 
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7. obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres 
nieprzekraczający jednego miesięca od dnia pozyskania;  

8. w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, 
iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

9. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, 
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia 
danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej;  

10. może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych. W  przypadku   powzięcia   informacji   o   niezgodnym   z   RODO   
przetwarzaniu  przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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