
Straż Miejska w Serocku zaprasza do udziału w akcji pn.: „Nie daj szansy 
złodziejowi – oznakuj swój rower” 

Program „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower”” został stworzony 
przez Straż Miejską w Serocku i polega na znakowaniu rowerów w celu zapobieżenia 
ich kradzieży oraz identyfikacji odnalezionych rowerów. Znakowanie rowerów 
odbywa się bezpłatnie. 

Jednocześnie informujemy, iż trwałego oznakowania rowerów można dokonać przez 
cały rok po wcześniejszym uzgodnieniu, w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku przy 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock. 

Poniżej Regulamin programu „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower” 

  

REGULAMIN PROGRAMU PREWENCYJNEGO  

„Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower” 

§  1 

Niniejszy regulamin określa cele programu oraz warunki uczestnictwa. 

  

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1.             Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Serocku, 

2.             Strażniku miejskim – należy przez to rozumieć strażnika Straży Miejskiej 
w Serocku, 

3.             Programie – należy przez to rozumieć program prewencyjny „Nie daj 
szansy złodziejowi – oznakuj swój rower” 

4.             Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Programu 
Prewencyjnego„Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower” 

  

§ 3 

 1.             Program prewencyjny „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój 
rower” został stworzony przez Straż Miejską w Serocku i polega na znakowaniu 



rowerów w celu zapobieżenia ich kradzieży oraz identyfikacji odnalezionych 
rowerów.  

2.             Znakowanie rowerów będzie odbywać się: 

1)        w siedzibie Straży, po wcześniejszym uzgodnieniu, 

2)        podczas imprez o charakterze edukacyjnym, promujących bezpieczeństwo, 

  

§ 4 

1.            Znakowanie polega na wykorzystaniu mikroudarowej technologii, która 
pozwala na wygrawerowanie oznaczenia. Oznaczenie powoduje zmiany w strukturze 
materiału, dzięki czemu można je wykryć nawet po zatarciu znaków na powierzchni. 
W zastosowaniu powyższej technologii może dojść do szybszej korozji oznakowanych 
miejsc.  

2.             Każdy rower znakowany jest przez strażnika miejskiego przy pomocy 
engrawera (urządzenia elektrycznego) w jednym miejscu, na spodniej części ramy 
roweru poprzez wygrawerowanie odpowiedniego kodu. 

3.             Kod służący do znakowania rowerów składać się będzie z serii – dwóch liter 
i niepowtarzalnego numeru składającego się z 4 cyfr, np. AC 00001.  

4.             Ponadto znakowanie roweru potwierdzane jest poprzez umieszczenie 
naklejki „Rower Oznakowany” z herbem miasta Serock od zewnętrznej strony 
kierownicy lub w miejscu wskazanym przez właściciela roweru. 

5.             Strażnik miejski dokonujący znakowania roweru wypełnia druk „Dowodu 
Rejestracji Roweru”, gdzie zostaje wpisany przyporządkowany kod roweru. Wzór 
dowodu tożsamości określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oryginalny 
„Dowód Rejestracji Roweru” zostaje przekazany przystępującemu do programu 
najpóźniej tydzień po dokonaniu oznakowania roweru w siedzibie Straży.  

6.             Straż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lakieru. 

  

  

§ 5 

1.             W celu oznakowania roweru należy zgłosić się w miejscu znakowania 
rowerów z dokumentem tożsamości, dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną roweru, 
który ma być oznakowany. 



2.             W przypadku, gdy właściciel nie posiada dokumentu zakupu bądź karty 
gwarancyjnej wypełnia oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 

3.             Przed przystąpieniem do znakowania roweru każdy uczestnik zapoznaje się 
z regulaminem, co potwierdza pisemnym oświadczeniem oraz wypełnia deklarację 
przystąpienia do programu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4.             Istotnym warunkiem przystąpienia do programu jest prawidłowe 
wyposażenie roweru. Zgodnie z § 53 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr  32, poz. 262) rower powinien być 
wyposażony: 

1)        z przodu – w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej, 

2)        z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż 
trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,  

3)        co najmniej jeden sprawnie działający  hamulec, 

4)        w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.   

§ 6 

1.             Znakowanie rowerów odbywa się bezpłatnie. 

2.             Straż będzie prowadzić ewidencję (rejestr) oznakowanych rowerów i 
zobowiązuje się do każdorazowego przekazywania informacji o dokonaniu takiego 
oznakowania do Komisariatu Policji w Serocku.  

3.             Każdy przystępujący do programu wyraża zgodę na gromadzenie, 
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przez 
Straż rejestrem, o którym mowa w pkt 2 i potwierdza ten fakt własnoręcznie podpisem 
pod klauzulą umieszczoną w deklaracji przystąpienia do programu. 

 


