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MONITORING MIEJSKI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

Czym jest monitoring wizyjny miasta? 

Monitoring wizyjny miasta stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa 

ludzi i mienia na określonym terenie. Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach 

wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. 

W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, 

zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, 

pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. 

Kto ma dostęp do nagrań? 

Zarejestrowany obraz jest udostępniany na zasadach regulujących postępowanie dowodowe 

w sprawach o przestępstwa i wykroczenia: funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej 

oraz sądowi i prokuraturze. 

Każda czynność związana z dostępem do obrazu prezentowanego z kamer miejskiego 

monitoringu rejestrowana jest automatycznie w systemie informatycznym. Każde nagranie 

zabezpieczone jako materiał dowodowy podlega rejestracji i archiwizacji. Nagrania 

zabezpieczone jako materiał dowodowy posiadają zabezpieczenia pozwalające na ocenę ich 

autentyczności i wiarygodności. 

Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim jako podmiot obsługujący miejski system monitoringu 

wizyjnego udostępnia na wniosek zainteresowanych mediów lub z własnej inicjatywy jedynie 

te zapisy zdarzeń, które spełniają warunki określone w art. 11 ust. 1 pkt. 8 ustawy o strażach 

gminnych. 

Straż miejska w Ożarowie Mazowieckim realizując zadania jw., w trosce o ochronę dóbr 

osobistych osób widocznych na nagraniach udostępnia zapisy w formie uniemożliwiającej 

publikację wizerunków poszczególnych osób i ich identyfikację oraz takie ograniczenie stawia 

wnioskodawcom. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych przez Straż gminną (miejską), zarejestrowany obraz zdarzeń przez Monitoring 

Miejski Gminy Ożarów Mazowiecki obsługiwany przez Straż Miejską w Ożarowie 

Mazowieckim niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych 

postępowań, przechowuje się przez okres 45 dni od daty dokonania nagrania, a następnie 

podlega on zniszczeniu. 

Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim udostępnia zapisy materiałów z monitoringu jedynie 

w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami 

i wykroczeniami i wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, 

Prokuratury, Sądu itp. 
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Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek 

osób prywatnych, jak również podmiotów prowadzących postępowania w sprawie 

o odszkodowanie. 

Obecnie miejski system telewizji dozorowej zwany powszechnie monitoringiem wizyjnym 

miasta stanowi 26 kamer szybkoobrotowych. Wgląd w obraz “na żywo” mają dyżurny Straży 

Miejskiej oraz dyżurny Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim oraz osoby upoważnione 

z Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.  
Centrum Monitoringu Wizyjnego mieści się w budynku w Ożarowie Mazowieckim 

przy ul. Poznańskiej 127A, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

 

ZADANIA MIEJSKIEGO MONITORINGU WIZYJNEGO 

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego to: 

• ochrona bezpieczeństwa osób i mienia; 

• ochrona porządku publicznego; 

• pozyskiwanie materiału dowodowego. 

Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia 

Cel realizowany jest poprzez ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu 

na obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób 

oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. 

Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: 

• fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań; 

• obecności małoletnich bez opieki; 

• ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że 

wymagają one pomocy; 

• kradzieży lub niszczenia mienia; 

• zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. 

Ochrona porządku publicznego 

Cel realizowany jest poprzez informowanie odpowiednich podmiotów o zdarzeniach 

i zachowaniach naruszających ład i porządek w dozorowanym obszarze. 

Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: 

• naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania w miejscach publicznych 

(np. zakazu spożywania napojów alkoholowych); 

• przestrzegania środków ostrożności przy wyprowadzaniu zwierząt; 

• zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych; 
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• niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych oraz 

innych podmiotów; 

• awarii infrastruktury, oznakowania dróg, zdarzeń w ruchu drogowym. 

Pozyskiwanie materiału dowodowego 

Cel realizowany jest poprzez udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako materiału 

dowodowego uprawnionym podmiotom. Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego 

przekazywane są w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację oraz mechanizmy 

poświadczające ich autentyczność. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie 

postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia. Nagrane zdarzenia lub brak 

zarejestrowanego zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu 

wizyjnego stanowią istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na 

odtworzenie przebiegu zdarzenia. 


