
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 278/2022 

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

z dnia 13 grudnia 2022 r.  

w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Strzelce Opolskie 

 

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Strzelce Opolskie (wraz z zarządzeniami 

zmieniającymi). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

 

 

Tadeusz Goc 

 

  

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 278/2022 

Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 13 grudnia 2022 r.  

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Strzelce Opolskie 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Na terenie gminy Strzelce Opolskie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego zwany dalej 

monitoringiem. 

2. Monitoring składa się z kamer zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Opolskie (monitoring 

miejski, monitoring na terenie sołectw) oraz monitoringu w budynkach Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich (pl. Myśliwca 1, ul. Marka Prawego 21, ul. Zamkowa 8 i 8a), a także  dwóch kamer mobilnych. 

3. Wykaz elementów monitoringu wraz z ich lokalizacją stanowi załącznik do Regulaminu.  

4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku działania systemu monitoringu jest 

Gmina Strzelce Opolskie (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47 – 100 Strzelce 

Opolskie). 

5. Administrator informuje, że: 

1) celem stosowania monitoringu są zadania opisane w § 2 regulaminu; 

2) inspektorem ochrony danych jest Karolina Kozołup, e- mail: abi@strzelceopolskie.pl, tel. 77 404 

93 73; 

3) odbiorcą danych zgromadzonych w wyniku funkcjonowania monitoringu będą tylko i wyłącznie 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; w celu realizacji celów działania monitoringu 

całodobowy dostęp do nagrań z tego systemu ma także Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach 

Opolskich; 

4) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

5) dane przechowywane będą na zasadach opisanych w treści regulaminu; 

6) osobom, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) osobom, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy rozporządzenia1.  

II. Cel i przeznaczenie monitoringu 

§ 2. Podstawowym celem monitoringu jest: 

1) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzelce Opolskie; 

2) przestrzeganie bezpiecznych warunków użytkowania obiektów objętych systemem monitoringu; 

3) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.); 

4) ograniczanie dostępu do obiektów osób nieuprawnionych; 

 
1 rozporządzenie 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 
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5) zabezpieczenie systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (dotyczy to 

kamer służących monitorowaniu serwerowni znajdujących się w budynku przy pl. Myśliwca 1 oraz ul. 

Marka Prawego 21); 

6) realizacja zadania własnego gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w formie 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zapobiegania rozszerzaniu się patologiom społecznych. 

§ 3. Rejestrowane dane nie stanowią informacji publicznej i w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do 

informacji publicznej nie podlegają udostępnieniu. 

III. Odpowiedzialność 

§ 4. 1. Odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu są: 

1) pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień – w zakresie monitoringu miejskiego 

(wszystkie lokalizacje); 

2) wyznaczone przez Burmistrza osoby – w zakresie monitoringu budynków Urzędu Miejskiego oraz 

kamer mobilnych. 

2. Dokonywanie bieżących napraw, remontów i modernizacji urządzeń związanych z funkcjonowaniem 

monitoringu w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania zapewnia Urząd Miejski w Strzelcach 

Opolskich. 

IV. Monitoring miejski – teren miasta Strzelce Opolskie 

§ 5. 1. Kamery monitoringu miejskiego funkcjonują przez całą dobę, a nagrania można odtworzyć 

w ramach prowadzonych postępowań. 

2. Wgląd w dane rejestrowane poprzez monitoring mają: 

1) osoby upoważnione przez administratora danych; 

2) właściwe organy (policja, prokuratura, sądy itp.) w zakresie realizowanych przez nie ustawowych 

zadań. 

3. Okres przechowywania nagrań jest nie dłuższy niż 14 dni, po czym dane ulegają automatycznemu 

nadpisywaniu. 

4. Dane zarejestrowane przez system monitoringu miejskiego udostępniane są podmiotom na ich 

pisemny wniosek. 

5. Podgląd z kamery zainstalowanej na elewacji budynku Urzędu Miejskiego – pl. Myśliwca 1 (poz. 4 

tabeli pn.: „Wykaz kamer monitoringu na terenie Strzelec Opolskich”) udostępniany jest w czasie 

rzeczywistym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i nie podlega on 

czasowemu zapisowi, przy czym dopuszcza się możliwość wprowadzenia rejestracji nagrań z tej kamery.  

V. Monitoring budynków Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich  

§ 6. 1. Nagrania z kamer znajdujących się w pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w 

Strzelcach Opolskich (pl. Myśliwca 1, ul. Marka Prawego 21 oraz Zamkowa 8 i 8a) rejestrowane są 

całodobowo i zapisywane na serwerze przez okres nie dłuższy niż 14 dni, po czym podlegają 

automatycznemu nadpisywaniu. 

2. Dane rejestrowane poprzez monitoring, o którym mowa w ust. 3 – 5, udostępniane są podmiotom na 

ich pisemny wniosek.  

VI. Realizacja zadania w zakresie kamer mobilnych 

§ 7. 1. Kamery mobilne wykorzystywane są w miejscach, gdzie zachodzi podejrzenie nielegalnego 

składowania odpadów lub niszczenia drzewostanu, ze szczególnym uwzględnieniem lasów i parków. 



 

2. Kamery mobilne pozostają w dyspozycji referatu właściwego do spraw związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

3. Dostęp do nagrania mają osoby wyznaczone przez Burmistrza. 

VII. Realizacja zadania w zakresie monitoringu terenów gminnych w sołectwach 

§ 8. 1. Kamery monitoringu terenów gminnych w sołectwach funkcjonują przez całą dobę, a nagrania 

można odtworzyć w ramach prowadzonych postępowań. 

2. Rejestratory z urządzeń monitoringu terenów gminnych w sołectwach znajdują się w wydzielonych 

pomieszczeniach na terenach monitorowanych z możliwością zdalnego dostępu.  

3. Wgląd w dane rejestrowane poprzez monitoring mają: 

1) osoby upoważnione przez administratora danych; 

2) właściwe organy (policja, prokuratura, sądy itp.) w zakresie realizowanych przez nie ustawowych 

zadań. 

4. Okres przechowywania nagrań jest nie dłuższy niż 14 dni, po czym dane ulegają automatycznemu 

nadpisywaniu. 

5. Dane zarejestrowane przez system monitoringu terenów gminnych w sołectwach udostępniane są 

podmiotom na ich pisemny wniosek.  

  



 

Załącznik do Regulaminu 

funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w gminie Strzelce Opolskie  

Wykaz kamer monitoringu na terenie Strzelec Opolskich 

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia Liczba kamer 

1. Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32 (droga nr 94 w stronę Opola) 1 

2. Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32 (droga nr 94 w stronę Gliwic) 1 

3. 
kamera przy restauracji „Ratuszowa” (skierowana na pl. Myśliwca - 

parkingi oraz przyległe drogi) 

1 

4. Ratusz (skierowana na pl. Myśliwca)  1 

5. 
Ratusz (kamera skierowana na Rynek, ul. Zamkową, skwer Karola 

Cebuli, ul. Ludową) 

1 

6. Ratusz (kamera skierowana na ul. Krakowską) 1 

7. Pl. S. Żeromskiego (kamera w kierunku ul. Wałowej) 1 

8. Pl. S. Żeromskiego (kamera w kierunku ul. Ludowej) 1 

9. Pl. S. Żeromskiego (kamera w kierunku ul. Grunwaldzkiej) 1 

10. Pl. S. Żeromskiego (kamera w kierunku ul. Chopina) 1 

11. Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa 8 i 8a 7 

 

Wykaz kamer monitoringu terenów gminnych w sołectwach  

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia Liczba kamer 

1. 
Rozmierka – Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w 

Rozmierce  
12 

2. Strzelce Opolskie – obiekt sportowo – rekreacyjny Mokre Łany 2 

 

Wykaz kamer monitoringu w budynkach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia Liczba kamer 

1. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – wejście główne budynku 1 

2. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – serwerownia 32 

3. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – Biuro Informatyki 23 

4. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – sala Rady Miejskiej 2 

5. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich – ul. Marka Prawego 21 15 

6. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich – ul. Zamkowa 8 i 8a 4 

 

Wykaz kamer mobilnych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia Liczba kamer 

1. 
urządzenie mobilne – miejsca nielegalnego składowania odpadów 

lub niszczenia drzewostanu 
2 

 

 

 

 
2 łącznie 3 kamery, z czego jedna znajduje się przed wejściem do serwerowni, a dwie wewnątrz pomieszczenia 
3 łącznie 2 kamery, z czego jedna znajduje się przed wejściem do Biura Informatyki, a druga wewnątrz pomieszczenia 


