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UCHWAŁA NR … 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia … 

 

w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji 

monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9a, art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 2, 4, 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)       

w związku z art. 6 ust. 1 lit. e 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, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego na terenie sołectw w gminie Żabia Wola stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Regulamin monitoringu wraz z wykazem miejsc zainstalowania kamer 

monitoringu na terenie sołectw w gminie Żabia Wola zostaną zamieszczone na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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Załącznik 

do Uchwały Nr … 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia … 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI 

MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SOŁECTW W GMINIE ŻABIA 

WOLA 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” na obszarze sołectw w gminie Żabia Wola, 

reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość 

udostępniania zgormadzonych danych. 

2. Monitoring stanowi własność Gminy Żabia Wola. 

 

§ 2 

Celem instalacji monitoringu na terenie sołectw w gminie Żabia Wola jest: 

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców sołectw w gminie Żabia Wola 

oraz wszystkich osób odwiedzających sołectwa, 

2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie sołectw, a także rejestracja zdarzeń 

sprzyjająca ustaleniu sprawców wykroczeń i przestępstw, 

3. Wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz ustalenie sprawców czynów nagannych 

(kradzieży, zniszczenia mienia itp.). 

 

§ 3 

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, 

okablowanie i oprogramowanie, a ponadto stanowiska odbierające oraz z kamer i 

rejestratorów. Miejscem, w których znajdują się w/w stanowiska to: pomieszczenie w 

budynku Urzędu Gminy Żabia Wola, ulica Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 

2. Monitoring podlega nadzorowi przez Wójta Gminy Żabia Wola. 

3. Obsługę systemu sprawuje Inspektor Ochrony Danych, który na podstawie 

upoważnienia Wójta Gminy Żabia Wola posiada dostęp do: 

1) Bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów, 

2) Urządzeń rejestrujących, 

3) Zapisów z kamer, 

4) Konfiguracji wszystkich elementów systemu. 

4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu uprawnieni są: 

1) Wójt Gminy Żabia Wola, a w wypadku, określonym w § 5 ust. 8 również osoby / 

organy tam wymienione, 

2) Zastępca Wójta Gminy Żabia Wola, 

3) Sekretarz Gminy Żabia Wola, 

4) Inspektor Ochrony Danych, 

5) Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Żabia Wola. 
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§ 4 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. W godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola 

dostęp do podglądu na żywo z kamer rozmieszczonych na terenie sołectw w gminie 

Żabia Wola posiada Inspektor Ochrony Danych oraz inne osoby i podmioty 

upoważnione przez Wójta Gminy Żabia Wola. 

2. Rejestracji i zapisowi na nośnikach danych, podlega tylko obraz z kamer systemu 

monitoringu wizyjnego.  

3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Gmina Żabia Wola 

reprezentowana przez Wójta Gminy Żabia Wola. 

4. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i 

przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu 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. 

5. Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z 

poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który 

dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, 

przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie. Wybór punktów zainstalowania kamer  

na terenie sołectwa został dokonany w oparciu o poszanowanie praw i wolności 

obywateli. 

6. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie krócej niż 14 i nie dłużej niż 30 dni, a 

następnie są kasowane poprzez nadpisanie. 

7. Wykaz miejsc, w których zainstalowane są kamery systemu monitoringu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Wejście do pomieszczeń zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Żabiej Woli, ul. Główna 

3, 96-321 Żabia Wola, gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu, a także 

znajdują się stanowiska odbierające obrazy z kamer i rejestratorów jest możliwe przez 

osoby, które posiadają pisemną zgodę Wójta (wzór zgody stanowi załącznik nr 2) oraz 

złożą oświadczenie o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

3) 

 

§ 5 

1. Monitoring ma służyć działalności prewencyjnej. 

2. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 

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

3. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym. 

4. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu poprzez sieć komputerową na stanowiskach 

komputerowych mają jedynie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania 

danych z monitoringu. 

5. Udostępnienie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom po 

wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej. 

6. Udostępnienie nagrań następuje po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Żabia Wola 

lub, w przypadku jego nieobecności, przez Zastępcę Wójta Gminy Żabia Wola. 
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7. W przypadku nie cierpiącym zwłoki organ, o którym mowa w ust. 5, zgłasza wniosek 

ustnie Wójtowi Gminy Żabia Wola lub Inspektorowi Danych Osobowych, a następnie 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze dostarcza go na piśmie. 

8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze 

udostępnionych nagrań z monitoringu Urzędu Gminy Żabia Wola”, prowadzonym 

przez osoby wskazane w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4. 

9. Nie udostępnia się nagrań mediom jako materiału wideo lub zdjęć.  

 

§ 6 

W miarę potrzeb, a także możliwości elementy systemu monitoringu będą udoskonalane i 

wymieniane.  

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu funkcjonowania,  

obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego na terenie sołectw 

w gminie Żabia Wola 

 

WYKAZ MIEJSC, W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ KAMERY SYSTEMU 

MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SOŁECTW  

W GMINIE ŻABIA WOLA 

 

Kamery systemu monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Żabia Wola 

zlokalizowane są w następujących miejscach: 

1. Sołectwo Osowiec 

a) Ulica Szkolna – ilość kamer: … 

2. Sołectwo Żelechów 

a) Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie obejmujący plac zabaw, 

altanę oraz boisko do koszykówki – ilość kamer: … 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu funkcjonowania,  

obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego na terenie sołectw 

w gminie Żabia Wola 

 

 

Żabia Wola, dnia ……………………… 

 

Wójt Gminy Żabia Wola 

 

Zgoda nr …/2020 

 

 

 

Zgoda na dostęp do pomieszczeń monitoringu 

 

 

 Niniejszym udzielam Pani / Panu ………………………… (PESEL…………………) 

stałego  dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Żabia Wola, ulica 

Główna 3, 96-321 Żabia Wola, gdzie przechowywane są nagrania, a także znajdują się 

stanowiska odbierające obraz z kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy 

Żabia Wola. 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu funkcjonowania,  

obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego na terenie sołectw 

w gminie Żabia Wola 

 

 

Żabia Wola, dnia …………………… 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko 

……………………………………………. 

PESEL 

……………………………………………. 

Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 

 

 W związku z otrzymaniem jednorazowego/stałego* wstępu na teren, w którym 

zlokalizowane jest centrum monitoringu wizyjnego należącego do urzędu Gminy Żabia Wola 

oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania poufności udostępnionych mi informacji. 

Oświadczam jednocześnie, że nie będę rejestrować w żaden sposób elementów systemu 

centrum monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola oraz pomieszczeń, w których jest 

zainstalowany. 

 Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. 

Oświadczam, że poniosę wobec urzędu odpowiedzialność w przypadku naruszenia 

niniejszego zobowiązania. 

 Oświadczam również, że jest mi znana treść i rozumiem znaczenie art. 266 § 1 

Kodeksu Karnego, zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie 

zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z 

pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub 

naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2.” 

 

 

 

……………………………………………. 

Czytelny podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna RODO – Monitoring wizyjny 

W związku z zapisami 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 informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie 

monitoringu wizyjnego jest: Gmina Żabia Wola, reprezentowana przez Wójta Gminy Żabia 

Wola, z siedzibą: ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z 

IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@zabiawola.pl 

3. Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu 

wizyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

zapobiegania dewastacji i kradzieży na terenie sołectwa. Monitoring obejmuje obszar 

przestrzeni publicznej: teren sołectw w Gminie Żabia Wola.  

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 

zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. 

6. W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) 

Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, 

uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji). 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej niż przez okres 30 dni od 

chwili ich utrwalenia. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na 

adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: 

iod@zabiawola.pl 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

15. O szczegółach podstawy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w postaci 

wizerunku, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora 

Danych prowadzącą przetwarzanie danych z monitoringu wizyjnego. 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu funkcjonowania,  

obsługi i eksploatacji monitoringu 

wizyjnego na terenie sołectw 

w gminie Żabia Wola 

 

REJESTR UDOSTĘPNIONYCH NAGRAŃ Z MONITORINGU URZEDU GMINY ŻABIA WOLA 

 

Lp. Osoba zabezpieczająca Numer 

kamery/kamer 

Od  

(data, 

godzina) 

Do  

(data, 

godzina) 

Podmiot 

wnioskujący 

Sygnatura 

pisma 

Data 

wniosku 

Data 

przekazania 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 

 


