Załącznik nr 17 do umowy nr ….
Wykonawca przy przewozie towarów ADR zobowiązany jest do przestrzegania poniższych reguł

1. Maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową (1.1.3.6 ADR)
„Jednostka transportowa” oznacza pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespół pojazdów
składający się z pojazdu samochodowego i dołączonej do niego przyczepy
Kategoria transportowa

0
(towary tej kategorii nie
podlegają zwolnieniu)

Towary niebezpieczne

Klasa 1

1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L i UN 0190 (próbki wybuchowe)

klasa 3
klasa 4.2

UN 3343
materiały należące do I grupy pakowania

klasa 4.3
klasa 5.1

UN: 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968,
2988, 3129, 3130, 3131, 3134,3148, 3396, 3398 i 3399
UN 2426

klasa 6.1
klasa 6.2

UN: 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 i 3294
UN: 2814 i 2900

klasa 7

UN: 2912 do 2919, 2977, 2978 oraz 3321 do 3333

klasa 8

UN 2215 (bezwodnik maleinowy, stopiony)

Mnożnik / limit
na jednostkę
transportowa

Zawsze tablice

klasa 9

UN: 2355, 3151, 3152 i 3432 oraz urządzenia zawierające takie
materiały lub ich mieszaniny
oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do
kategorii 0 z wyjątkiem opakowań zaklasyfikowanych do UN 2908
Towary należące do I grupy pakowania, które nie należą do kategorii 0 oraz:

1

klasa 1

1.1 B do 1.1J, 1.2B do 1.2J, 1.3C, 1.3G. I.3H, 1.3J, 1.5D

klasa 2
klasa 4.1

gazy trujące i aerozole zawierające materiały trujące lub żrące
chemikalia pod ciśnieniem: UN: 3502, 3503, 3504 i 3505
UN: 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240

klasa 5.2

UN: 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120

klasa 1

UN: 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482

klasa 2

UN: 1005 i 1017

x 50
20

x 20
50

towary należące do II grupy pakowania, które nie należą do kategorii 0, 1 lub 4
oraz następujące towary oraz towary klasy 6.1 należące do III grupy pakowania:
klasa 1
1.4B do 1.4G i 1.6N
2

3

4

klasa 2

x3
gazy palne i aerozole zawierające materiały palne; chemikalia pod
ciśnieniem UN 3501

klasa 4.1

UN: 3225 do 3230

klasa 5.2
klasa 6.1

UN:3105 do 3110
towary należące do III grupy pakowania

klasa 9

UN 3245

towary należące do III grupy pakowania, które nie należą do kategorii 0, 2 lub 4
oraz następujące towary:
klasa 2
gazy niepalne i nietrujące; aerozole zawierające materiały niepalne
i nietrujące; chemikalia pod ciśnieniem UN 3500
Klasa 3
UN: 3472
klasa 4.3

UN: 3475

klasa 8

UN: 2794, 2795, 2800, 3028 i 3477

klasa 9

UN: 2990 i 3072

klasa 1:

1.4S

klasa 4.1:

UN: 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623

klasa 4.2:

UN: 1361 i 1362, należące do III grupy pakowania

333

1
1000

Zawsze bez

klasa 7:

UN: 2908, 2909, 2910 i 2911 (sztuka przesyłki wyłączona)

klasa 9:

UN: 3268, 3499 i 3509

tablic

oraz próżne nieoczyszczone opakowania (w tym DPPL i butle po gazach), które
zawierały materiały niebezpieczne inne niż należące do kategorii 0

2. Wykaz klas towarów przewidzianych do wyłączenia z przewozu:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

materiały i przedmioty wybuchowe z klasy 1 za wyjątkiem: UN 0173 urządzenia rozłączające
wybuchowe, UN 0174 nity wybuchowe, UN 0432 przedmioty pirotechniczne, UN 0323 naboje do
uruchamiania mechanizmów, UN 0503 urządzenia bezpieczeństwa pirotechniczne
gazy trujące klasy 2;
materiały wybuchowe odczulone klasy 3 (np. nitrogliceryna) i klasy 4.1 (np. nitroceluloza)
materiały piroforyczne klasy 4.2
materiały I grupy pakowania z klasy 4.3,
materiały z klasy 4.1 i 5.2 wymagające podczas przewozu temperatury kontrolowanej
materiały silnie trujące klasy 6.1; (cała klasa)
materiały zakaźne klasy 6.2; (cała klasa)
materiały promieniotwórcze klasy 7 (cała klasa)
materiały zagrażające zdrowiu klasy 9 (np. azbest, dwu i trój fenyle polichlorowcowane )
UN2212, UN 2315, UN 2590, UN 3151 UN,3152, UN 3432

3. Założenia dotyczące określenia warunków i klas towarów niebezpiecznych przewidzianych do
wyłączenia z przewozu:
Ogólne kryteria dla zdefiniowania wyłączeń:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

towary, których przewóz jest zabroniony zgodnie z przepisami ADR
towary dużego ryzyka, które wymagają wdrożenia w przedsiębiorstwie planu ochrony
antyterrorystycznej, o którym mowa w dziale 1.10 umowy ADR
towary wymagające podczas przewozu temperatury kontrolowanej
towary stwarzające najwyższe zagrożenie czyli towary z I grupy pakowania w poszczególnych
klasach
towary nadawane do przewozu: luzem, w cysternach, MEGC, UN MEGC i w wiązkach butli
towary, które nie mogą znajdować się w pobliżu żywności, pasz, materiałów powszechnego
użytku (np. zabawek)
ognie sztuczne i fajerwerki wymienione w klasie 1
w KPP wyłączenie materiałów ciekłych zapakowanych w Duże Pojemniki do Przewozu Luzem
(DPPL), w MPP przewóz w DPPL dopuszczony

