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Odpowiadajac na Pana interpelacje w sprawie zamontowania kamer monitoringu
w okolicy wybiegu dla pséw przy ul. Wtadysiawa Jagieity, przekazana przez Pana Rafaia
Komarewicza, Przewodniczacego Rady |\/iiasta Krakowa 2 wrzeénia 2022 r., uprzejmie
informujg.

Miasto realizuje zadania zwiazane z rozbudowa sieci kamer monitoringu wizyjnego,
rozpatrujac lokalizacje kamer w zaleinoéci od analizy stanu bezpieczenstwa w danym rejonie.
P0 przeprowadzeniu analizy ustala sig czy istnieje zagroienie bezpieczenstwa i czy instalacja
kamer monitoringu b<-gdzie miaia istotny wptyvv na poprawg bezpieczenstwa. Nastapnym
krokiem jest weryfikacja jak instalacja tych kamer wpiynie na réwnorzgdne do bezpieczenstwa
prawo mieszkancéw do poszanowania ich prywatnoéci. Realizujac bowiem to zadanie Miasto
w pierwszej kolejnoéci kieruje sic; obowiazujacymi przepisami prawa. Fakt ten wynika
bezpoérednio z zapiséw art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Poiskiej cyt. Organy wiadzy pubiicznej
dziaiajq na podstawie i w granicach prawa. Norma ta powtérzona jest w art. 6 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego.

Zadania zwiazane z budowa przez gmine systemu monitoringu wizyjnego reguluje
art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 559 2 pc'>z"n. zm.) cyt. Gmina w celu zapewnienia porzqdku publicznego i bezpieczenstwa
obywateli (...) m0z'e stosowaé érodki techniczne umoiiiwiajqce rejestracje obrazu (monitoring)
wobszarze przestrzeni publicznej (...) jeieli jest to konieczne do zapewnienia porzqdku publicznego
i bezpieczenstwa obywateli Iub ochrony przeciwpoiarowej i przeciwpowodziowej.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych W zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (...) Dane osobowe powinny byé przetwarzane tyiko
w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie moina W rozsqdny sposéb osiqgnqé innymi sposobami.
W zwiazku z czym monitoring wizyjny naleiy traktowaé jako jeden z eiementéw wielu innych
dziatan zmierzajacych do budovvy bezpieczenstwa w przestrzeni publicznej, a jego instalacja
musi opieraé sie; na obiektywnych przesiankach wynikajacych z analizy stanu bezpieczenstwa
W danym rejonie.



Wskazowki W tym zakresie daja takie wytyczne przygotowane na podstawie RODO
przez Europejska Rade Ochrony Danych Osobowych, ktore jednoznacznie Wskazuja, Ze
Wszelkie naruszenia pryvvatnosci obywateli, W tak znacznym stopniu jak instalacja monitoringu
Wizyjnego, musza sie odbywaé W oparciu 0 merytoryczne przestanki W postaci statego a nie
domniemanego, przewidywanego czy istniejacego W przesziosci zagroienia bezpieczenstwa,
ktorego nie da sie usunaé innymi sposobami. Takjest na przyktad W okolicach Rynku Gtownego,
gdzie pomimo duiej ilosci patroli s+u2b mundurowych, dochodzi do wielu czynow
zabronionych.

Dla wskazanej W interpelacji Iokalizacji (okolicy vvybiegu dla psow przy ul. Wiadystawa
Jagietiy) wykonano analize zdarzen przestepczych iwykroczen, ktora nie Wykazaia Zadnych
przestepstw i Wykroczen godzacych W spokoj i porzadek publiczny. Strai Miejska Miasta
Krakowa W bieiacym roku otrzymata jedynie dwa zgtoszenia interwencyjne dotyczace
spoiywania napojow alkoholowych. Skierowane na miejsce patrole nie potwierdzity, aby
We Wskazanym miejscu dochodzito do popetniania Wykroczen, o ktorych byta mowa
W zgtoszeniach. W jednym przypadku kontrola Wykazata, ii teren naleiacy do Gminy Miejskiej
Krakow jest zanieczyszczony, W zwiazku z czym informacje o koniecznosci uprzatniecia
zanieczyszczonego terenu przekazano do Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
W Krakowie.

PrzyWo’ryWane najczesciej przez mieszkancow przesianki do instalacji kamer
monitoringu dotycza uciailiwosci Wywotanych przez grupy osob, ktore poprzez gtosne
i niejednokrotnie Wulgarne zachowanie zakiocaja ich spokoj. W takim przypadku monitoring
Wizyjny nie spetni swojej roli, gdyi zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa ani Miasto ani
Strai Miejska Miasta Krakowa nie dysponuje prawem do rejestracji gtosu. Samo gromadzenie
sie osob W jednym miejscu nie jest czynem zabronionym, a stwierdzenie naruszenia prawa
wyczerpujacego przesianki art. 51 Kodeksu Wykroczen, czyli np. zaktocenia spokoju czy
porzadku publicznego Wymaga interwencji funkcjonariusza na miejscu zdarzenia. Podobnie jest
ze spoiyciem alkoholu — konieczna jest osobista interwencja funkcjonariusza, gdyi z samego
nagrania nie da sie jednoznacznie udowodnié komus czy faktycznie spoiywai alkohoi. W tym
przypadku Wydaje sie, 2e najskuteczniejsza forma prewencji nie sa rozbudowane systemy
nadzoru Wizyjnego, a zwykta Wspotpraca pomiedzy mieszkancami a funkcjonariuszami Policji
czy Straiy Miejskiej.
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Otrzymuja: \
1. Adresat
. Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego
. Strai Miejska Miasta Krakowa

Zarzad Zieieni Miejskiej W Krakowie
. Biuletyn lnformacji Publicznej
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