NIE DAJ SZANSY
ZŁODZIEJOWI

NIE DAJ SZANSY ZŁODZIEJOWI
„Oznakuj swój rower”
Celem akcji jest ograniczenie ryzyka kradzieży
rowerów
poprzez
nanoszenie
cech
identyfikacyjnych na rowery, a tym samym
zwiększenie możliwości odzyskania skradzionego
mienia. Działania prowadzone są na terenie
jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej
Policji w ramach Programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata
2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Znakowany rower grawerowany jest zawsze
w trzech miejscach:

 rama roweru pod kierownicą,
 ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
 przedni widelec.

UWAGA
Właścicieli sprzętu o znacznej wartości zachęcamy
do
dodatkowego
oznakowania
roweru
w następujących miejscach: sztyca siodełka, sztyca
kierownicy, obręcze kół.

ZGŁOŚ SIĘ
DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI
W CELU OZNAKOWANIA ROWERU

Do znakowania rowerów stosuje się elektryczne
urządzenie zwane „engrawerem”, którym „pisze
się” jak długopisem po znakowanej powierzchni,
nanosząc niepowtarzalny kod. Mikroudarowa
technologia „engrawera” pozwala na wykonanie
precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje
zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet
po powierzchniowym zatarciu znaków.

Rejestracja w komputerowej bazie danych
oznakowanego roweru odbywa się wyłącznie
na podstawie:
 dokumentu tożsamości właściciela – osoby
pełnoletniej,
 dowodu zakupu – paragonu, faktury, umowy
kupna.

Informacje dotyczące znakowania rowerów znajdziesz na stronie:
http://www.policja.waw.pl, w sprawach pilnych skontaktuj się
z dyżurnym:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I – Śródmieście
ul. Wilcza 21, tel.: 22 603-91-50, 22 603-91-51
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II – Mokotów, Ursynów,
Wilanów
ul. Malczewskiego 3/5/7, tel.: 22 603-11-55, 22 603-11-56
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III – Ochota, Ursus, Włochy
ul. Opaczewska 8, tel.: 22 603-93-50, 22 603-93-51
Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV – Bemowo, Wola
ul. Żytnia 36, tel.: 22 603-94-50
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz
ul. Żeromskiego 7, tel.: 22 603-71-55, 22 603-71-56
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI – Białołęka, Targówek,
Praga-Północ
ul. Jagiellońska 51, tel.: 22 619-10-49, 22 603-75-56
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII – Rembertów, Wawer,
Praga-Południe, Wesoła
ul. Grenadierów 73/75, tel.: 22 603-76-55, 22 603-76-62,
Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu m.st. Warszawy:
Bemowo – ul. Powstańców Śląskich 70, tel.: 443-77-75
Białołęka – ul. Marywilska 44, tel.: 614-19-25 wew. 183
Bielany – ul. Żeromskiego 29, tel.: 325-44-41
Mokotów – ul. Wiśniowa 37, tel.: 443-67-75
Ochota – ul. Grójecka 27/12, tel.: 578-35-73
Praga-Południe – ul. Podskarbińska 6, tel.: 443-54-92
Praga-Północ – ul. Kłopotowskiego 15, tel.: 443-11-74
Rembertów – al. Gen. Chruściela „Montera” 28, tel.: 443-38-19
Śródmieście – ul. Nowogrodzka 43, tel.: 443-93-51
Targówek – ul. Kondratowicza 20, tel.: 443-88-29
Ursus – pl. Czerwca 1976 r. nr 1, tel.: 443-60-96
Ursynów – ul. KEN 61, tel.: 443-73-27
Wawer – ul. Żagańska 1, tel.: 443-70-29
Wesoła – ul. 1. Praskiego Pułku 33, tel.: 773-60-92
Wilanów – ul. Franciszka Klimczaka 2, tel.: 443-50-19
Włochy – al. Krakowska 257, tel.: 443-44-14
Wola – al. „Solidarności” 90, tel.: 443-57-70
Żoliborz – ul. Słowackiego 6/8, tel.: 443-88-74

Obowiązkowe wyposażenie roweru:
O wyposażeniu roweru mówi:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich
niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 305)
§ 53. 1. Rower powinien być wyposażony:
1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne
barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz
co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
4) co najmniej w jeden sprawnie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy
o nieprzeraźliwym dźwięku.
§ 56. 1. Światła pojazdu, o których mowa w § 53-55, powinny
odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone
światłem drogowym innego pojazdu powinny być
widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza
z odległości, co najmniej 150 m; w przypadku roweru
[..] dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie
niżej, niż 350 mm od powierzchni jezdni;
a w przypadku roweru […] nie wyżej niż 1500 mm
i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;
3) światła czerwone nie mogą być widoczne
z przodu, a światła białe (żółte selektywne) –
z tyłu.
Do kierowania rowerem osoba powyżej 18. roku życia nie
potrzebuje uprawnień.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 627).
art. 7
1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia
do kierowania:
2) rowerem […] – jest karta rowerowa lub prawo jazdy
kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które
nie ukończyły 18. lat.
art. 17
1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub
przedsiębiorca
prowadzący
ośrodek
szkolenia
kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające
spełnianie dodatkowych wymagań – osobie
niewymienionej w pkt 1.

2.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami
odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć
prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu
drogowego lub zajęć prowadzonych przez
ośrodek szkolenia kierowców posiadający
poświadczenie
potwierdzające
spełnianie
dodatkowych wymagań.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 wymagany wiek – dla karty rowerowej ukończone
10 lat,
 zgoda rodziców/opiekunów,
 posiadanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego.
Poniżej 10 roku życia dzieci mogą jeździć wyłącznie pod
opieką osób starszych.
Dzieci do lat 7 wolno przewozić na rowerze w specjalnym
siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Reguluje to art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 należy jeździć w kasku rowerowym,
 jeżeli możesz to zakładaj odzież ostrzegawczą
np. kamizelkę odblaskową, opaski odblaskowe,
 unikaj jazdy rowerem nocą, w złych warunkach
atmosferycznych np. podczas mgły, deszczu,
 stosuj zasadę ograniczonego zaufania do innych
uczestników ruchu drogowego.

Realizacja akcji znakowania rowerów została w całości
sfinansowana ze środków budżetowych
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu m.st. Warszawy

