
ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 
BURMISTRZA MIASTA LIPNA 
z dnia 14 października 2014 roku 

 
 
w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego budynku Urzędu 
Miejskiego w Lipnie przy Placu Dekerta 8 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1,) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.Ustala się zasady obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego budynku 
Urzędu Miejskiego w Lipnie przy Placu Dekerta 8 stanowiące załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego. 
 

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu 
wizyjnego budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie przy Placu Dekerta 8 sprawuje Sekretarz 
Miasta. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi wŜycie z dniem podpisania. 

 
 
  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 i Dz. U. z 2014r. 
poz.379 i poz. 1072. 



Załącznik  
do ZARZĄDZENIE Nr ..../2014 

BURMISTRZA MIASTA LIPNA 
z dnia 14 października 2014 roku 

 
ZASADY OBSŁUGI I EKSPLOATACJI URZADZE Ń MONITORINGU WIZYJNEGO 

BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPNIE PRZY PLACU DEKERTA 8 
ZWANEGO DALEJ „RATUSZEM" 

 
 

§ 1 
1. Na terenie Ratusza funkcjonuje system monitoringu wizyjnego zwany dalej monitoringiem. 
2. Podstawowym celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, radnych 
oraz osób odwiedzających Ratusz. 
3. Rejestracji podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. 
4. Przechowywanie zapisów z kamer obejmuje okres do 30 dni. 
5. Elementy systemu monitoringu i miejsce ich zainstalowania: 
 

Nr 
kamery Usytuowanie kamery Rodzaj 

1 
Front budynku – widok na schody 

wejścia od Placu Dekerta 
kolorowa 

2 
Główny hol – widok na wejście 

z Placu Dekerta i kasę 
kolorowa 

3 
Galeria łącząca oficyny budynku – 

widok na wejście z dziedzińca 
kolorowa 

4 Pierwsze piętro -  widok na klatkę schodową i hol piętra kolorowa 

5 
Tylna ściana ww. galerii – 

widok na dziedziniec i bramę wjazdową 
z ulicy Rapackiego 

kolorowa 

6 
Zachodnia ściana budynku – widok na pieszy łącznik ulicy 

Rapackiego z Placem Dekerta 
kolorowa 

 
 

§ 2 
1. Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest pracownik 
Wydziału Organizacyjnego, który ma dostęp do: 
1) bezpośredniego podglądu kamer; 
2) urządzeń rejestrujących; 
3) zapisów z kamer. 
2. Z systemu monitoringu w Ratuszu mogą korzystać na bieŜąco pracownicy firmy 
ochroniarskiej (podgląd w czasie rzeczywistym), którzy w razie potrzeby podejmują 
interwencję. 
3. Dostęp do elementów systemu monitoringu w Ratuszu ma pracownik firmy, z którą została 
podpisana umowa na przeglądy konserwacyjne i naprawy bieŜące. 
 

§ 3 
Do zapoznania się z zapisami z kamer upowaŜnieni są: 
1) Burmistrz Miasta; 
2) Zastępca Burmistrza Miasta; 



3) Sekretarz Miasta; 
4) Dyrektor Wydziału Organizacyjnego; 
5) inne osoby, po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta Lipna. 
 

§ 4 
1. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 
udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
2. Dane moŜna udostępniać uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie 
czynności (np. sądom, prokuratorom, policji) na podstawie pisemnego wniosku. 


