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        Pan Sławomir Kowalewski 

        Burmistrz Miasta Mława    

        Urząd Miasta Mława     

        Stary Rynek 19    

        06-500 Mława     

 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz.U. 

Nr 112. poz. 1198) Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji 

dotyczącej instalacji sieci monitoringu miejskiego w Mławie – poprzez udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. W przesłanym do Fundacji Panoptykon piśmie z 26 lipca br. – stanowiącym odpowiedź na 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 12 lipca br. – jako podstawę prawną dla 

instalacji monitoringu w Mławie wskazano Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawę 

o samorządzie gminnym. Art. 7 przywołanej Konstytucji stanowi, że „organy władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że nie mogą one 

domniemywać swoich uprawnień, a ich działania muszą mieć jednoznaczne umocowanie 

w prawie. Konstytucja jako dokument niezawierający przepisów dotyczących rejestracji 

obrazu i dźwięku przez organy władzy publicznej, nie może być uznana za wystarczającą 

podstawę prawną.  

Z pisma z 26 lipca wynika, że administratorem danych gromadzonych za pomocą 

monitoringu jest Straż Miejska. Z związku z tym, za podstawę dla montowania kamer można 

uznać ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Ustawa ta (w art. 11 ust. 2) oraz 

wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń 

w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) przewiduje jednak jedynie możliwość 

rejestracji obrazu. W związku z tym uprzejmie prosimy o wskazanie precyzyjnej podstawy 

prawnej dla zamontowania w Mławie mikrofonów i realizowanej za ich pomocą rejestracji 

dźwięku. 

2. Dziękujemy za przesłanie specyfikacji technicznej zakupionego sprzętu. Uprzejmie prosimy 

o podanie powodów, dla których zdecydowano się na taki, a nie inny sprzęt. Czy został 

przeprowadzony przetarg? 
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3. Uprzejmie prosimy o przesłanie w formie elektronicznej opracowanej w 2005 roku koncepcji 

wideo monitoringu Miasta Mławy, o którym mowa w piśmie z 26 lipca. 

4. Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji, ilu mieszkańców wzięło udział w ankiecie 

przeprowadzonej w 2007 roku, o której mowa w piśmie z 26 lipca. 

5. Tablice informujące o monitoringu w mieście umieszczone przy wjazdach do Mławy mają 

ograniczony walor informacyjny. Czy planowane jest umieszczenie bardziej szczegółowych 

informacji w bezpośrednim sąsiedztwie kamer? 

6. Czy planowane jest prowadzenie badań mających na celu zweryfikowanie, czy poziom 

bezpieczeństwa dzięki zamontowaniu kamer faktycznie wzrósł? 

7. Czy oprócz instalacji sieci monitoringu władze miasta w ostatnich latach podjęły inne 

działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Mławie? 

8. Czy planowane są dalsze inwestycje związane z rozbudową sieci monitoringu w Mławie? 

 

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI 

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie 

(umożliwiającym kopiowanie: pdf, odf lub rtf) na adres: fundacja@panoptykon.org. 

 

 

 

 
Katarzyna Szymielewicz                

Dyrektorka Fundacji Panoptykon 


