
         Załącznik do Zarządzenia Nr SM 01/2021 
         Komendanta Straży Miejskiej  

           w Czerwionce  - Leszczynach 

         z dnia 20 lipca 2021r. 
  

 

REGULAMIN AKCJI PREWENCYJNEJ STRAŻY 
MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

  „OZNAKUJ SWÓJ ROWER” 

 
§ 1 

 
Niniejszy regulamin określa cel 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 Czerwionce-Leszczynach, 
2) Strażniku miejskim - należy przez to rozumieć strażnika Straży Miejskiej  

w Czerwionce-Leszczynach, 
3) Akcji - należy przez to rozumieć, akcja Straży Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach „Oznakuj swój rower”, 
4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin akcji prewencyjnej Straży 

Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach „Oznakuj swój rower”, 
5) Rejestrze - należy przez to rozumieć Ewidencję Rowerów Oznakowanych            

w Straży Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach. 
 

§ 3 
 
1. Akcja Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach „Oznakuj swój rower” polega na 
znakowaniu rowerów w celu: 
 
1) zapobieżenia  ich kradzieży, 
2) identyfikacji odnalezionych rowerów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- 

Leszczyny. 
 
2.  Znakowanie rowerów będzie się odbywać: 
 
1) w siedzibie Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowa 9,  

w wyznaczonym dniu, po uprzednim telefonicznym  lub osobistym 
ustaleniu godziny znakowania, 

2) podczas imprez o charakterze profilaktycznym, promujących bezpieczeństwo. 
 

§ 4 
 
1. Znakowanie polega na wykorzystaniu technologii mikroudarowej, która powoduje 

wygrawerowanie oznaczenia. Oznaczenie powoduje zmiany w strukturze 
materiału, na powierzchni. W związku z powyższym może dojść do korozji 
oznakowanych miejsc. 

2. Rower znakowany jest przez strażnika miejskiego przy pomocy engrawera 
(urządzenia elektrycznego) w jednym miejscu: na spodniej części ramy roweru. 



3. Znakowanie roweru potwierdzane jest poprzez umieszczenie dodatkowego kodu 
markerem zabezpieczającym służącym do znakowania, miejscu wskazanym 
przez właściciela. 

4. Kod służący do znakowania roweru składać się będzie z serii znaków 
niepowtarzalnego numeru składającego się z liter oraz cyfr np. SM / 0000 / K, 

    gdzie: 
1) SM - Straż Miejska w Czerwionce -Leszczynach, 
2) 0000 - numer porządkowy kodu (według ścisłego zarachowania), 
3) K - kod miejscowości. 
 
5. Znakowanie roweru potwierdzane jest poprzez umieszczenie naklejki „Rower 

Oznakowany” (wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Naklejkę 
umieszcza się od zewnętrznej strony kierownicy lub w miejscu wskazanym przez 
właściciela roweru. 

6. Strażnik Miejski dokonujący znakowania roweru nadaje numer porządkowy, robi 
dokumentację fotograficzną oznakowanego roweru oraz spisuje protokół 
rejestracji roweru(wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),którego 
kopię otrzymuje właściciel. 

7. Rowery z ramą inną niż metalową będą znakowane poprzez umieszczenie naklejki 
(o której mowa w pkt 5) oraz umieszczeniem kodu w dwóch miejscach (o którym 
mowa w pkt 3) markerem zabezpieczającym służącym do znakowania. 

8. Oznakowanie roweru dokonuje się na odpowiedzialność i za zgodą właściciela. 
 

§ 5 
 
1. W celu oznakowania roweru należy zgłosić się w miejscu znakowania 

rowerów w wyznaczonym dniu na wcześniej umówioną godzinę  
z dokumentem tożsamości, dowodem zakupu, kartą gwarancyjną roweru, 
który ma być oznakowany lub złożyć oświadczenie, że jest się właścicielem 
roweru. 

2. Rowery znakowane będą w obecności osób pełnoletnich (niepełnoletni z prawnymi 
opiekunami), zameldowanych na stałe w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. 

3. Przed oddaniem roweru do znakowania każdy uczestnik zapoznaje się  
z regulaminem, co potwierdza pisemnym oświadczeniem (wzór określa załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu) przystąpienia do programu. 

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, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
2022 ) 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, co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, 

3) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 
 
5. Strażnik może odmówić oznakowania roweru, jeżeli znajduje się on w złym stanie 

technicznym lub nie spełnia warunków pkt 4. 
 



§ 6 
 
1.   Akcja znakowania rowerów odbywa się bezpłatnie. 
2. Rejestr oznakowanych rowerów prowadzony jest w wersji elektronicznej przy 

pomocy programu e-mandat. 
3. Każdy przystępujący do programu wyraża zgodę na gromadzenie, 

przechowywanie  i przetwarzanie danych osobowych. 
4.  W przypadku utracenia (kradzieży) roweru należy niezwłocznie powiadomić Straż 

Miejską w Czerwionce-Leszczynach. 
5. W związku z sprzedażą właściciel oznakowanego roweru  niezwłocznie 

powiadamia  Straż Miejską w Czerwionce-Leszczynach o zmianie właściciela 
roweru, w celu zmiany prowadzonej dokumentacji. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 
         do regulaminu akcji Straży 
         Miejskiej 
         w Czerwionce -Leszczynach 
         „Oznakuj swój rower” 

 

Straż Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
woj. śląskie, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, Tel. 32 431 19 28; 

e-mail: sm@czerwionka-leszczyny.com.pl, tel. alarmowy 986 

 
 
 

PROTOKÓŁ REJESTRACJI ROWERU 
 

Czerwionka-Leszczyny, dnia ………………………………… 
 

1. Dane osobowe właściciela roweru *): 

 

1 Imię i nazwisko:  

2 Adres zamieszkania:  

3 PESEL  

4 Nazwa okazanego 
dokumentu stwierdzającego 
tożsamość: 

 - dowód osobisty,  - prawo jazdy, 

 - inne: ……………………………………………………………. 

 

*) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych  
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, 

z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych w następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@czerwionka-leszczyny.pl, 
b) telefonicznie pod numerem: 694 441 226, 
c) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, 
wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,   
w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane 
dotyczą, uzyskane: 
a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 
b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów. 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu rejestracji i oznakowania roweru przez 
Straż Miejską w Czerwionce-Leszczynach, która inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, m.in. na podstawie art. 
11 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Przetwarzane i gromadzone są 
zwykłe dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) w celu ustalenia właściciela roweru,  
w przypadku kradzieży lub znalezieniu roweru. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego 
Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez 
okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: 
podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane 
osobowe). 

mailto:sm@czerwionka-leszczyny.com.pl
mailto:iod@czerwionka-leszczyny.pl


7. Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które 
przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo: 

1. Do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw 
osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują się pod adresem 
https://uodo.gov.pl/pl/kontakt. Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

2. Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych 
osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
 

2. Źródło pochodzenia danych: osoba, której dane dotyczą – właściciel roweru. 

 
3. Dane dotyczące oznakowanego roweru: 

1 Marka i typ:  

2 Numer fabryczny:  

3 Rok produkcji:  

4 Numer karty gwarancyjnej (paragonu, 
faktury): 

 

5 Barwa ramy:  

6 Średnica kół (cale):  

 
4. Nadany numer ewidencyjny: 

 

SM/ ……..…… / 44-230 

 
5. Uwagi: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouczenie: właściciel roweru akceptuje oświadczenie o następującej treści: 

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie na rowerze: trwałej naklejki informującej o oznakowaniu roweru oraz 
naniesienie numeru identyfikacyjnego za pomocą pisaka ultrafioletowego i urządzenia grawerującego. 

2. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Straż 
Miejską   w Czerwionce-Leszczynach. 

3. W przypadku kradzieży roweru natychmiast powiadomię najbliższą jednostkę Policji oraz Straż Miejską            
w Czerwionce-Leszczynach. 

4. W przypadku zmiany właściciela roweru zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Straż Miejską 
w Czerwionce-Leszczynach. 
 

…………………………………………………. 
Czytelny podpis właściciela roweru 

 

…………………………………..…………………….
....... 
podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół 

 
Egzemplarz 1 oryginał: Straż Miejska a/a 
Egzemplarz 2 kopia: właściciel roweru 

https://uodo.gov.pl/pl/kontakt


         Załącznik nr 2 
 do regulaminu akcji Straży 
Miejskiej 

         w Czerwionce -Leszczynach 
         „Oznakuj swój rower” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      STRAŻ MIEJSKA CZERWIONKA-LESZCZYNY 

                tel. 32 43-11-928, 986 

       ROWER                 

        OZNAKOWANY 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    Załącznik nr 3 

 do regulaminu akcji Straży 
Miejskiej 

         w Czerwionce -Leszczynach 
         „Oznakuj swój rower” 

 
 
 
       Czerwionka-Leszczyny,dnia …....................... 
 

 
........................................................................................................ 

                                      imię  i nazwisko 

 

.......................................................................................................... 

                                  adres zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

                Ja niżej podpisany oświadczam, iż jestem pełnoprawnym właścicielem 

roweru marki ......................................... o nr ramy ………………………………………. 

Powyższy rower zakupiłe(a)m/ otrzymałe(a)m * w dniu .................................. w firmie 

/ od osoby * 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem znakowania rowerów i go akceptuję 
oraz zostałem poinformowany o istnieniu możliwości utraty gwarancji udzielonej przez producenta 
roweru, za co Straż Miejska w Czerwionce-Leszczynach nie ponosi odpowiedzialności. 

 
 
                                                                                                          ..............................
........................ 
                                                                                                                                       czytelny podpis osoby 
składającej oświadczenie 
* właściwe zaznaczyć 


