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Sprawa: informacja na temat systemu monitoringu wiąrjnego w Krakowie

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat systemu
monitoringu wizyjnego w Kfakowie, którego administratorem jest Straz Miejska Miasta
Krakowa przesyłam odpowiedzi na zadanę pylania.

1. Prosimy o podanie łącznej liczby kamer składających się na system monitoringu
wizyjnego w Krakowie, którego administratorem jest Straz Miejska Miasta Krakowa.
45 kamer

2. Czy optócz kamer wykorzystywane są również ich atrapy?
Nie

3. Czy montaż kamer był konsultowany zmieszkńcami miasta? Jeśli tak - w jaki sposób?
Tak, w niektórych przypadkach instalacja nowych kamer była konsultowana
z mieszkańcami miasta. Kamery były montowane na podstawie wniosków
mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Rad Dzielnic Krakowa.

4. Gdzie zainstalowane są kamery monitoringu? Prosimy o informacje o liczbie kamer
zintegrowanych w ramach miejskiego systemu monitoringu, które znajdują się:

a. na ulicach;
,r,,

b. wparkach;
1

c. na terenie osiedli mieszkaniolvych;
))

d. w innych miejscach.
0

5. Czry w 2014bądźw 2015 roku planowany jest montń nowych kamer monitoringu?
W 2014 - tak, na rok 2015 w chwili obecnej brak planów.

6. Jaki jest tryb podejmowania decyzji o lokalizacji nowych kamer?
\ilnioski mieszkańców1 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Rad Dzielnic
Krakowa, konsultacje z Policją.



7, Czy podejmowano próby weryfikacji skutków działania kamer monitoringu oraz ich
skuteczności w realizacji zatnierzonych celów? Jeśli tak, prosimy o przekazanie
materiałów powstałych w ramach tej weryfikacji.
Nie - Prowadzony jest jedynie rejestr ujawnionychzdarzeń.
Ile jest centrów oglądowych, w których obserwowany jest obraz zkarner?
2
Jakie byĘ łączne koszĘ utworzenia miejskiego systemu monitoringu?
31,12 561,08 zł
Jakie byĘ kosźy funkcjonowania systemu monitoringuw 2012 i2013 r.?
2012 - 486 070,00 zl
2013 - 530 120,62 zN

Czy nagraniazkamęr systemu monitoringu są:

a. w uzasadnionych przypadkach udostępniane bezpośrednio mieszkańcom miasta?
Nie

b. umieszczane na stronach intemetowych miejskich instytucji?
Nie

c. udostępniane mediom?
Nie

Jednocześnie informuję, iż na stronach Biuletynu informacji publicznej Strazy Miejskiej
Miasta Krakowa pod adresem: http://w,ww.bip.krakow.pl/?bi.p_id:33&mmi:729 dostępne są
informacje doĘczące monitoringu, o które pytająPaństwo m.in. w pkt. l i 8.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego - Andrzej Litwa
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