
 Załacznik do Uchwały Nr 16/2022
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli z dnia 24.08.2022 

Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych 
na terenie zajezdni autobusowej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej woli Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  grudnia  2021  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  komunikacji  miejskiej  oraz  autobusowej
komunikacji międzymiastowej (Dz.U. 2022 poz. 125).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz.
602 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.)

1. Podstawowym  obowiązkiem  wszystkich  kierowców  i  pieszych  jest  zachowanie
szczególnej ostrożności.

2. Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich uczestników ruchu (dostawców, odbiorców,
kierowców autobusów, najemców, itp.) i pieszych przebywających na terenie zajezdni.

3. Należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego, oznakowań oraz
dozwolonych prędkości jazdy na terenie zakładu.

4. Należy zachowywać bezpieczne zasady określone w przepisach Prawa o ruchu drogowym,
a w szczególności:
a) ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach i poza nimi,
b) ustępowania pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu,
c) ustępowanie pierwszeństwa na przejściach dla pieszych,
d) zachowanie bezpiecznej odległości wymijania, omijania lub wyprzedzania,
e) używanie świateł,
f) używania sygnałów ostrzegawczych,
g)  zachowanie  bezpiecznej  prędkości  dostosowanej  do  istniejących  warunków

atmosferycznych oraz nie przekraczającej dopuszczalnej prędkości,
h)  obowiązkowe  używanie  pasów  bezpieczeństwa  (jeśli  pojazd  jest  w  nie  fabrycznie

wyposażony),
i) zakaz używania telefonów komórkowych w czasie jazdy,
j) zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pojazdach.

5. Ustala się maksymalne prędkości poruszania się pojazdów:
a) 5 km/h - na terenie zajezdni,
b) 5 km/h - przy wjazdach do hal, warsztatów, a także w miejscu tankowania pojazdów.

6. Zabrania się zastawiania dróg pożarowych, wjazdów do budynków przez pojazdy będące
bez nadzoru.

7. Wszystkie pojazdy zostawione bez opieki powinny mieć zaciągnięty hamulec postojowy
i wyłączony silnik.

8. Należy  przestrzegać  przyjętych  procedur  w  zakresie  parkowania  pojazdów
w wyznaczonych miejscach postojowych.

9. Pracodawca  jest  obowiązany  zapewnić  drogi  ewakuacyjne  ze  wszystkich  pomieszczeń
obiektu  budowlanego,  w których  mogą  przebywać  pracownicy,  umożliwiające  szybkie



wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.  Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do
nich nie mogą być zastawiane. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji
określają przepisy techniczno-budowlane i dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

10.  Wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji musi mieć zapewniony swobodny dostęp.
11.  Osoby poruszające się na terenie zajezdni powinny mieć ograniczone zaufanie do innych

uczestników ruchu.
12.  Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany

kierunku  jazdy  lub  pasa  ruchu  oraz  zaprzestać  sygnalizowania  niezwłocznie  po
wykonaniu manewru.

13.  Ruch pieszy na terenie zajezdni odbywa się po wyznaczonych ciągach ruchu pieszego.
14.  Przechodzenie przez drogi wewnętrzne jest  dozwolone z uwzględnieniem zasady,  że

pojazd ma pierwszeństwo przejazdu. 
15. Pieszy  poruszający  się  po  terenie  zajezdni  jest  zobowiązany  zachować  ostrożność,

a  zwłaszcza  nie  wchodzić  na  drogi  wewnętrzne  bezpośrednio  przed  nadjeżdżającym
pojazdem oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność.

Załącznik:

1. Plan organizacji.


