Centrum Dystrybucji NEUCA w Gądkach
Ul. Magazynowa 7
62-023 Gądki

Informacja dotycząca dostaw do CD NEUCA w Gądkach

Witam,
informujemy,

że

ze

względu

na

ograniczoną

ilość

miejsc

parkingowych

w Centrum Dystrybucji w Gądkach, awizowane auta będą wpuszczane na plac
manewrowy minimum 30 minut przed rozładunkiem.
Każde auto spóźnione (powyżej 15 minut) będzie musiało oczekiwać poza obszarem
CD Gądki na rozładunek.
Proszę zwrócić uwagę przewoźnikom i kierowcom, że wszystkie ulice znajdujące się
przy CD w Gądkach mają zakaz zatrzymywania się, znajduje się tu również droga
przeciw pożarowa. Niedostosowanie się do zakazów może grozi mandatem karnym
dla kierowcy wystawionym przez Policję.
Auto powinno oczekiwać w wyznaczonym do tego miejscu.
Poniżej załączam mapkę z informacją o zakazach parkowania.

Legenda
Wjazd i wyjazd od ul. Magazynowej
1
Portiernia - przekazanie podstawowych danych
2
Parking dla aut dostawczych - 2 miejsca
3
Ścieżka dostarczenia dokumentów do BRD przez kierowcę
Ochrona
4
BRD Biuro rejestracji dostaw
Parking dla kurierów
5
Rampy rozładunkowe:
Rampa techniczno - rozładunkowa
B1
Rampa spedycyjna
T1
Rampa spedycyjna
T2
Rampa rozładunkowa
T3
Rampa rozładunkowa
T4
Kierunek wjazdu do CD
Trasa do parkingu dla kurierów
Trasa do parkingu dla aut dostawczych
Kierunek wyjazdu z CD
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Centrum Dystrybucyjne Neuca Gądki

Zasady poruszania się po placu i obiekcie
Szanowny Kierowco!
Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

1. Parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach dla
dostawców zewnętrznych (patrz mapka).
2. Przemieszczanie się na terenie obiektu (na zewnątrz,
jak i wewnątrz) tylko w kamizelce odblaskowej.
3. Dla ruchu pieszego wyznaczone są ścieżki na terenie
obiektu. Prosimy przemieszczać się tylko po nich po
opuszczeniu pojazdu.
4. Prosimy o zachowanie czystości i porządku w trakcie
pobytu na terenie obiektu.
5. Palenie papierosów tylko w wyznaczonych miejscach.
Zachowanie powyższych zasad wpłynie na
bezpieczeństwa
wszystkich
użytkowników
Dystrybucyjnego, jak i gości.
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