Załącznik nr 1
do Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej
w Gliwicach
Nr SM 0201.19.2018 z dnia
12 czerwca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
„OZNAKUJ SWÓJ ROWER”
§1
Niniejszy regulamin określa cele akcji pod nazwą „OZNAKUJ SWÓJ ROWER”
oraz warunki uczestnictwa.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Gliwicach.
2. Strażniku miejskim – należy przez to rozumieć strażnika Straży Miejskiej
w Gliwicach.
3. Akcji – należy przez to rozumieć, akcja Straży Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój
rower”.
4. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin akcji Straży Miejskiej
w Gliwicach „Oznakuj swój rower”.
5. Rejestrze – należy przez to rozumieć Ewidencję Rowerów Oznakowanych w Straży
Miejskiej w Gliwicach.
§3
1. Akcja Straży Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój rower” polega na znakowaniu
rowerów w celu:
a) zapobieżenia ich kradzieży,
b) identyfikacji odnalezionych rowerów.
2. Znakowanie rowerów będzie odbywać się:
a) w siedzibie Straży, po wcześniejszym uzgodnieniu,
b) podczas imprez o charakterze edukacyjnym, promujących bezpieczeństwo,
c) podczas lokalnych imprez okolicznościowych.
§4
3. Znakowanie polega na wykorzystaniu mikroudarowej technologii, która pozwala
na wygrawerowanie oznaczenia. Oznaczenie powoduje zmiany w strukturze
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materiału, dzięki czemu można je wykryć nawet po zatarciu znaków na powierzchni.
Przy zastosowaniu powyższej technologii może dojść do szybszej korozji
oznakowanych miejsc.
4. Każdy rower znakowany jest przez strażnika miejskiego przy pomocy engrawera
(urządzenia elektrycznego) w jednym miejscu: na spodniej części ramy roweru.
5. Kod służący do znakowania rowerów składa się z serii znaków – trzech liter
niepowtarzalnego

numeru

składającego

się

z

cyfr

oraz

litery

SMG,

np. SMG/1/RRRR, gdzie: SM - Straż Miejska, G – Gliwice, numer porządkowy kodu
(według ścisłego zarachowania), R – rok.
6. Ponadto znakowanie roweru potwierdzane jest poprzez umieszczenie naklejki „Uwaga
Rower Oznakowany”, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Naklejkę umieszcza się od zewnętrznej strony kierownicy lub w miejscu wskazanym
przez właściciela roweru.
7. Strażnik miejski dokonujący znakowania roweru nadaje numer.
8. Oznakowania roweru dokonuje się na odpowiedzialność i za zgodą właściciela.
§5
1. W celu oznakowania roweru należy zgłosić się w miejscu znakowania rowerów
z dokumentem tożsamości lub w przypadku osób niepełnoletnich z aktualną
legitymacją szkolną.
2. Przed oddaniem roweru do znakowania każdy uczestnik zapoznaje się z regulaminem,
co potwierdza pisemnym oświadczeniem oraz wypełnia deklarację przystąpienia
do programu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku osób nieletnich pisemne oświadczenie oraz deklarację przystąpienia
do programu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wypełnia prawny
opiekun dziecka.
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 zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) rower powinien być
wyposażony:
a) z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej,
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b) z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie
innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy
czerwonej,
c) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
d) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
§6
1. Znakowanie rowerów odbywa się bezpłatnie.
2. Prowadzi się rejestr oznakowanych rowerów zgodnie ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
3. Każdy przystępujący do programu wyraża zgodę na grawerowanie roweru
oraz gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.
4. W przypadku utracenia roweru należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską
w Gliwicach.

Komendant
Straży Miejskiej w Gliwicach
/-/ Janusz Bismor
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