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ZASADY RUCHU DROGOWEGO w CKZiU w Łodzi 

 

I. ZASADY OGÓLNE  

Na wewnętrznym terenie Centrum należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych przepisów ruchu 

drogowego oraz pionowych i poziomych oznakowań komunikacyjnych.  

Drogi, przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą być blokowane ani utrudniać dojazdu pojazdom  

           uprzywilejowanym.   

 

II. ZASADY RUCHU PIESZYCH  

1. Ruch pieszych na terenie Centrum odbywa się po wyznaczonych ciągach - chodnikach.  
     Przechodzenie przez drogi wewnętrzne jest dozwolone w wyznaczonych do tego celu miejscach.  

2.  Pieszy poruszający się po terenie szkoły jest zobowiązany zachować ostrożność, a zwłaszcza nie wchodzić  
     na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody  
     ograniczającej widoczność.  

3. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika. Jeżeli nie ma chodnika lub czasowo nie można z niego  
    korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi  
    i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.  

4.  Na przejściach dla pieszych, piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. 

 

III. ZASADY RUCHU POJAZDÓW   

 

1. Wjazd pojazdami kołowymi (samochody, motocykle, skutery, hulajnogi, rowery) na wewnętrzny teren 
Centrum dozwolony jest dla pracowników, uczniów i najemców oraz dla zaproszonych gości, rodziców, 
uczestników zebrań i konferencji na czas uczestniczenia w wydarzeniu.  

2. Maksymalna prędkość jazdy dla wszystkich pojazdów na terenie Centrum wynosi 5 km/h.  
3. Uprawnione samochody wjeżdżające na teren Centrum powinny być oznakowane kartami parkingowymi 

(wydanymi w październiku 2021 r.) umiejscowionymi w widocznym miejscu za przednią szybą 
identyfikujący pojazd wg kolorów: pracownicy – zielony, uczniowie – niebieski, najemcy – pomarańczowy.   

4. Miejsca parkingowe dla uprawnionych pojazdów z podziałem na pracowników, uczniów i najemców 
wskazane są na mapie – załączniku.  

5. Uczestnicy ruchu obowiązani są do zachowania ostrożności i unikania wszelkiego działania,  
     które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub powodować zakłócenia ruchu drogowego. 

6. Kierujący pojazdami przed wjazdem do Centrum zobowiązani są do umożliwienia  
     pieszym i rowerzystom swobodnego przejścia/przejazdu ul. Żeromskiego.   
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7. Kierujący pojazdami przed wyjazdem z Centrum zobowiązani są  przy bramie do  bezwzględnego  
    zatrzymania w celu umożliwienia pieszym i rowerzystom swobodnego przejścia/przejazdu  
    ul. Żeromskiego.  

8. Rowerzystów i motocyklistów obowiązują  te same zasady co kierowców samochodów z wyjątkiem miejsc  
    parkingowych – pod wiatą na dziedzińcu szkolnym. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

      Centrum nie odpowiada prawnie ani materialnie za wszelkie szkody wynikłe z powodu zdarzeń, kolizji 

      i wypadków pieszych oraz pojazdów na terenie wewnętrznym. 

 

 

                                                                                                                   Dominika Walicka  

 

                                                                                                                         Dyrektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


