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Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Stra˝ gminna (miejska), zwana dalej „stra˝à”,
realizuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy
u˝yciu Êrodków technicznych obrazu zdarzeƒ w miej-
scach publicznych, w sposób:

1) zdalny — przy u˝yciu urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych
przekazywanie obrazu zdarzeƒ na odleg∏oÊç;

2) bezpoÊredni — w przypadku prowadzenia przez
stra˝nika gminnego (miejskiego) obserwacji i reje-
stracji obrazu w miejscu zdarzenia.

§ 2. Stra˝ dokumentuje nast´pujàce informacje
z przebiegu czynnoÊci obserwowania i rejestrowania
obrazu zdarzeƒ w miejscach publicznych:

1) dat´, godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci;

2) imi´ i nazwisko oraz stanowisko osoby dokumen-
tujàcej;

3) opis zdarzenia naruszajàcego porzàdek publiczny,
ze wskazaniem miejsca i wyniku obserwacji.

§ 3. 1. Zarejestrowany obraz zdarzeƒ, niezawiera-
jàcy dowodów pozwalajàcych na wszcz´cie post´po-
wania karnego albo post´powania w sprawach o wy-
kroczenia lub dowodów majàcych znaczenie dla tych
post´powaƒ, przechowuje si´ przez okres nie krótszy
ni˝ 20 dni od daty dokonania nagrania i nie d∏u˝szy ni˝
60 dni, a nast´pnie podlega on zniszczeniu.

2. Z czynnoÊci, o której mowa w ust. 1, sporzàdza
si´ notatk´ s∏u˝bowà. Notatka s∏u˝bowa powinna za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeƒ
podlegajàcego zniszczeniu;

2) sposób zniszczenia;

3) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe osoby do-
konujàcej zniszczenia;

4) czas i miejsce zniszczenia;

5) podpis osoby dokonujàcej zniszczenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2009 r. 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy u˝yciu Êrodków technicznych obrazu zdarzeƒ
w miejscach publicznych przez stra˝ gminnà (miejskà)

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.




