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Odpowiedz na interpelacje p. Justyny Bestry dot. monitoringu 

W odpowiedzi na interpelacje dot. monitoringu pragnę wskazać, iż Urząd Miasta nawiązał 

współpracę z Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie planów 
udostępnienia w czasie rzeczywistym obrazu z systemu monitoringu miejskiego, celem 

efektywnego wykorzystania zasobów posiadanego monitoringu miejskiego. 

Pragnę wskazać, iż obecnie w trakcie montażu są dwie kamery w lokalizacjach: ul. Kilińskiego 

oraz ul. Konopnickiej. Do końca roku 2022 r. zamontowanych zostanie jeszcze 6 kamer w 
lokalizacjach zaproponowanych na komisji RM. 

W załączeniu opinia radcy prawnego UM w zakresie możliwości udostepnienia obrazu wczasie 
rzeczywistym. 



Golub-Dobrzyń, dnia 10.05.2022 roku 

Justyna Bestry 

Radna Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

Opinia prawna w zakresie monitoringu miejskiego 

Stan sprawy: 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (dalej jako: Gmina) zamierza rozszerzać infrastrukturę 

monitoringu miejskiego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
w mieście. W interpelacji wniesiono o podjęcie współpracy z policją i udostępnianie temu 
podmiotowi monitoringu w czasie rzeczywistym, celem szybkiej reakcji na naruszenia porządku 

publicznego. Wraz z interpelacją skierowano zapytania dotyczące aspektów prawnych w zakresie 
monitoringu miejskiego. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) — dalej 
jako: ustawa o samorządzie gminnym 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. ł ze zm.) — dalej jako: RODO 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji ( Dz.U. 2021, poz. 1882 ze zm.) — dalej jako: ustawa o 

Policji 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r poz. 125 ze zm.) — dalej jako: 
u.o.d.o.z.z.p. 

Zadane pytania i odpowiedzi: 

ł. Czy przeglądanie (podgląd) w czasie rzeczywistym obrazu rejestrowanego przez kamery 

monitoringu będzie uznany za przetwarzanie danych osobowych? 

Gmina na podstawie art. 9a oraz art. 50 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym jest 
uprawniona do stosowania monitoringu. Zgodnie z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym Gmina 
w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające 
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ustalić to, kto jest administratorem danych na terenie danego obiektu, jak można zrealizować 

uprawnienia wynikające z RODO i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Dobrą 

praktyką jest umieszczanie tych informacji na stronie internetowej administratora (w tym także na 

stronie BIP). 

Dodatkowo wskazać należy, że przepisy ustawy nakładają ograniczenie dotyczące 

wykorzystywania nagrań obrazu zawierających dane osobowe — tego rodzaju nagrania mogą być 

przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane (dla zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej albo ochrony 

przeciwpowodziowej). 

W przypadku zaś, gdy na nagraniach nie ma danych osobowych (np. wizerunków osób), 

wówczas wspomniane ograniczenie nie znajduje zastosowania i zapisy monitoringu mogą być 

wykorzystywane w innych celach. 

Odpowiadając na pytanie: 
Przeglądanie (podgląd) w czasie rzeczywistym obrazu rejestrowanego przez kamery monitoringu 

będzie uznany za przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy nagranie to będzie 

zawierało wizerunek osoby lub numery identyfikacyjne. 

2. Czy gminy na wniosek Policji o udostępnienie danych w ramach bieżącego podglądu kamer 

w trybie określonym w art. 20 ustawy o policji mogą pozytywnie rozpatrzeć taki wniosek? 

Zgodnie a art. 20 ust. 1 ustawy o Policji w celu realizacji zadań ustawowych Policja jest 

uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z zachowaniem ograniczeń 

ustawowych. Policja na mocy art. 20 ust. 1d ustawy o Policji posiada uprawnienie do 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, uzyskanych ze zbiorów danych 

prowadzonych przez inne służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej. 

Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez Policję może mieć charakter niejawny, 

odbywać się bez zgody i wiedzy, osoby której dane dotyczą, oraz z wykorzystaniem środków 

technicznych. Służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej są obowiązane do 

nieodpłatnego udostępnienia Policji informacji, w tym danych osobowych. W szczególności Policja 

jest uprawniona do uzyskiwania informacji, w tym danych osobowych: 

1) gromadzonych w administrowanych przez nich zbiorach danych lub rejestrach; 

2) uzyskanych przez te służby lub organy w wyniku wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych, w tym prowadzonej kontroli operacyjnej. 

Policja w celu udostępnienia jej przez Gminę danych uzyskanych w ramach bieżącego 

podglądu z kamer, powinna zwrócić Się do Gminy o udostępnienie danych w trybie określonym w 

art. 20 ustawy o Policji a Gmina zgodnie ze wskazanym przepisem nie może odmówić 

udostępnienia tych danych. 

Ustawodawca uregulował kwestie przekazywania danych w drodze teletransmisji. Zgodnie 

z art. 20 ust. 1e ustawy o Policji podmioty, o których mowa w ust. 1d (w tym gminy), mogą wyrazić 

pisemną zgodę na udostępnianie danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom 
organizacyjnym Policji w drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku pisemnie w 
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Odpowiedz na interpelacje p. Justyny Bestry dot. lustra drogowego 

W odpowiedzi na interpelacje dot. lustra drogowego pragnę wskazać, 

iż Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu w wyniku kolejnych rozmów zadeklarowało 

zakup i montaż lustra drogowego przy ul. Brodnickiej w tym roku budżetowym. 


