Dz.U.2009.220.1720
ROZPORZĄDZENIE
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)
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2009 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Straż gminna (miejska), zwana dalej "strażą", realizuje prawo do obserwowania i rejestrowania
przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, w sposób:
1) zdalny - przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu zdarzeń na odległość;
2) bezpośredni - w przypadku prowadzenia przez strażnika gminnego (miejskiego) obserwacji i
rejestracji obrazu w miejscu zdarzenia.
§ 2. Straż dokumentuje następujące informacje z przebiegu czynności obserwowania i rejestrowania
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych:
1) datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokumentującej;
3) opis zdarzenia naruszającego porządek publiczny, ze wskazaniem miejsca i wyniku obserwacji.
§ 3. 1. Zarejestrowany obraz zdarzeń, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie
dla tych postępowań, przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie
dłuższy niż 60 dni, a następnie podlega on zniszczeniu.
2. Z czynności, o której mowa w ust. 1, sporządza się notatkę służbową. Notatka służbowa powinna
zawierać w szczególności:
1) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu;
2) sposób zniszczenia;
3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia;
4) czas i miejsce zniszczenia;
5) podpis osoby dokonującej zniszczenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.
______
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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