
Regulamin monitoringu budynku, nieruchomo ci 
wraz z otoczeniem obowi zuj cy w zasobach SM „Projektant" w Rzeszowie. 

 
§ 1 

 
Niniejszy regulamin okre la tryb funkcjonowania monitoringu w budynku lub  
w nieruchomo ci wraz z otoczeniem w zasobach Spó dzielni Mieszkaniowej „Projektant”  
w Rzeszowie.  
 

§ 2 
 
Ilekro  w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
a) Spó dzielni - nale y przez to rozumie  Spó dzielni  Mieszkaniow  „Projektant” 

w Rzeszowie, 
b)  Radzie Nadzorczej - nale y przez to rozumie  Rad  Nadzorcz  Spó dzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie. 
c) Zarz dzie - nale y przez to rozumie  Zarz d Spó dzielni Mieszkaniowej „Projektant” 

w Rzeszowie. 
d) ytkownik lokalu - nale y przez to rozumie  osob  posiadaj  tytu  prawny do lokalu 

w budynku lub w nieruchomo ci w Spó dzielni Mieszkaniowej „Projektant” obj tej 
monitoringiem.  

 
§ 3 

 
System monitoringu (wizyjny) to kamery, rejestratory oraz dozór fizyczny (pracownik 
spó dzielni lub firmy ochrony mienia i osób). 
Budynki (Osiedla, budowle) monitorowane oznaczone b  tablicami informacyjnymi 
o monitorowaniu i rejestracji obrazu zarówno na zewn trz jak i wewn trz budynku (Osiedla, 
budowli). 
 

§ 4 
 

1. System monitoringu realizowany jest zgodnie z opracowan  dokumentacj   
i zatwierdzonym projektem i rozliczany w koszty realizacji zadania inwestycyjnego 
(lokalu). 

2. System monitoringu mo e by  zak adany na wniosek i na koszt u ytkowników 
zamieszka ych w budynku / nieruchomo ci. 
Zarz d rozpoczyna realizacj  monta u monitoringu po podj ciu stosownej uchwa y przez 
Rad  Nadzorcz  oraz po zabezpieczeniu niezb dnych rodków na jego finansowanie. 
Monitoring mo e obejmowa  swoim zasi giem: 

 przestrze  publiczn , 
 pomieszczenia ogólnodost pne (nie zwi zane bezpo rednio z dost pem do mieszka ) 
na wniosek przedstawiciela nieruchomo ci po uzyskaniu zgody 50% +1 

ytkowników lokali, 
 klatki schodowe z bezpo rednim dost pem do mieszka  - na wniosek przedstawiciela 
nieruchomo ci po uzyskaniu zgody 100% u ytkowników lokali. 

 windy - na wniosek przedstawiciela nieruchomo ci po uzyskaniu zgody 50% +1 
 lokale u ytkowe  na wniosek w cicieli lokali,  
 place zabaw i pergole mietnikowe na wniosek Zarz du Spó dzielni po zatwierdzeniu 
przez Rad  Nadzorcz . 
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§ 5 
 
 Demonta  systemu monitoringu wymaga takich samych procedur jak jego monta  okre lony 
w § 4 pkt 2. niniejszego regulaminu.  
 

§ 6 
 
Utrzymanie i konserwacja monitoringu pokrywane jest z op at eksploatacyjnych wnoszonych 
przez u ytkowników lokali co uwzgl dnione jest w planie rzeczowo-finansowym na dany rok 
zatwierdzonym przez Rad  Nadzorcz  Spó dzielni. 
 

§ 7 
 
Dla wspólnot decyzje w sprawach okre lonych w  § 4 pkt. 2 i § 6 podejmowane s   w formie 
uchwa y przez w cicieli lokali na wniosek Zarz du Wspólnoty, z zachowaniem ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o w asno ci lokali. 
 

§ 8 
 

1. Dane pochodz ce z nagra  kamer video (obraz) umo liwiaj ce identyfikacj  osoby, 
zarejestrowane i przechowywane uwa ane s  za dane osobowe. 
Administratorem danych osobowych jest Zarz d S.M „Projektant”, który zleca firmie 
posiadaj cej odpowiednie uprawnienia obs ug  systemu monitoringu oraz dozór 
w budynku/nieruchomo ci. Szczegó owe zasady administrowania danymi oraz obs ug  
okre lone b  w odr bnych umowach.  

2. Istnieje mo liwo  obs ugi systemu monitoringu przez pracownika Spó dzielni w oparciu 
o ustalenia dokonane przez Zarz d Spó dzielni w formie dy urów pe nionych przez 
poszczególnych pracowników na podstawie harmonogramów dziennych lub 
tygodniowych. 

3. Zarejestrowane materia y mog  by  przechowywane maksymalnie do 21 dni. 
 

§ 9 
 

1. Dane z zapisu kamer monitoringu mog  by  udost pniane wy cznie Policji i innym 
bom Ochrony Pa stwa na ich pisemny wniosek i po wyra eniu zgody przez Zarz d 

Spó dzielni. 
2.  Zespó  Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Biura Obs ugi prowadz  rejestry 

wydawanych nagra  zgodnie ze wzorem jn.: 
 
L. 
p 

Imi  i Nazwisko Wnioskodawca  Data 
wydania  

Podpis 
osoby  
odbieraj cej 
nagranie.  

Podpis 
osoby 
wydaj cej  

Uwagi  

       
 
3. Odpowiedzialnymi za prowadzone rejestry s  Kierownik GZM i Administratorzy 

poszczególnych Osiedli  
 

§10 
 

 Regulamin przyj to Uchwa  Rady Nadzorczej nr 32/II/2013 w dniu 18.12.2013 r.  


