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Załącznik 
do ZDS Nr 31/2016 

 z dn. 19-12-2016 

Instrukcja organizacji ruchu na drogach wewnętrznych 

Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu 

 

I. Uwagi ogólne 

1. Instrukcja określa warunki bezpiecznego korzystania z dróg wewnętrznych 

będących pod zarządem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 24 we Wrocławiu. 

2. Przez drogę wewnętrzną  rozumie się parking znajdujący się obok budynku 

szkoły. 

3. Użytkownicy dróg wewnętrznych Zespołu Szkół Nr 24 powinni stosować 

przepisy ruchu drogowego zawarte w Kodeksie Drogowym w zakresie 

koniecznym do zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu; 

4. Pozostałe kwestie dotyczące bezpiecznej organizacji ruchu na drogach 

wewnętrznych ustala zarządca obiektu. 

II. Warunki korzystania z dróg wewnętrznych 

1. Parking przeznaczony jest dla osób pracujących w Zespole Szkół Nr 24, 

rodziców oraz osób załatwiających sprawy w Zespole Szkół Nr 24. 

2. Z parkingu na równych prawach mogą korzystać pracownicy Filii Nr 2 MBP 

we Wrocławiu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 we 

Wrocławiu. 

3. Ewentualne uprawnienie do korzystania z parkingu przez najemców 

wymaga uregulowania w umowie najmu lub porozumieniu. 

4. Parking jest równocześnie drogą dojazdową na teren wewnętrzny dla 

wszystkich służb ratowniczych.   

III. Zasady bezpieczeństwa 

1. Kierowcy korzystający z dróg wewnętrznych Zespołu Szkół Nr 24  

zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych, ograniczeń prędkości 

oraz do respektowania poleceń obsługi. 

2. Na drodze dojazdowej do parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 

poruszania się pojazdów do 10 km/h. 

3. Na terenie Zespołu Szkół Nr 24 pieszy wchodzi bramką przeznaczoną dla 

ludzi i porusza się  po chodniku. Pieszych obowiązuje zakaz wchodzenia na 

teren Zespołu Szkół Nr 24 przez bramę wjazdową na parking.  
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4. Na drogach wewnętrznych Zespołu Szkół Nr 24 zabronione jest: 

a. palenie i używanie otwartego ognia, 

b. palenie tytoniu, 

c. picie alkoholu, 

d. pozostawianie pojazdów z pracującym silnikiem, 

e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami chłodzenia, 

paliwowym, wydechowym, 

f. wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju, 

g. zanieczyszczanie terenu, 

h. wykonywanie innych czynności, które mogą zagrozić bezpieczeństwu 

osób korzystających z obiektu. 

5. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego i ewakuacji wszystkie 

samochody muszą opuścić teren parkingu umożliwiając dojazd 

odpowiednich służb ratowniczych. Akcją wyjazdu samochodów z parkingu 

kierować będzie osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 24. 

IV.  Odpowiedzialność 

1. W przypadku kwestii nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji 

odpowiedzialność stron określają przepisy Kodeksu Cywilnego1. 

2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu 

kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu oraz rzeczy pozostawionych 

w pojeździe. 

3. Użytkownik dróg wewnętrznych Zespołu Szkół Nr 24 odpowiada za 

wszystkie szkody wyrządzone zarządcy obiektu lub osobom trzecim. 

4. Użytkownik dróg wewnętrznych jest zobowiązany do poinformowania 

pracownika portierni, a w godzinach po godzinie 15.00 innego pracownika 

szkoły przebywającego w pracy o spowodowaniu lub poniesieniu szkody 

i do złożenia oświadczenia w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, 

nie później niż przed opuszczeniem terenu Zespołu Szkół Nr 24. 

 

                                       

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).   


