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Załącznik 2 

Towary Wyłączone 

 

I. W przypadku towarów wymienionych w poniższych punktach nie jest możliwe uzyskanie 
zgody opisanej w punkcie 3.5 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych: 

 

1) towary niebezpieczne w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 
września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641); 

2) towary przewożone luzem, sypkie lub płynne; 

3) wyroby tytoniowe; 

4) leki (produkty lecznicze); 

5) żywe zwierzęta;  

6) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich; 

7) odpady;   

8) towary wymagające od Przewoźnika posiadania szczególnego statusu prawnego, w tym 
zezwoleń, certyfikatów, zgód lub innych aktów administracyjnych; 

9) towary wyłączone z transportu drogowego na podstawie Przepisów Prawa. 

10) przesyłki pocztowe; 

11) żywe rośliny w doniczkach; 

 

II. W przypadku towarów wymienionych w poniższych punktach możliwe jest uzyskanie 
zgody opisanej w punkcie 3.5 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych: 

 

1) towary i przedmioty, które nie mogą być przewożone równocześnie ze środkami spożywczymi 
lub które mogą negatywnie wpływać na środki spożywcze; 

2) napoje alkoholowe; 

3) zahibernowane mięczaki, skorupiaki; 

4) mięso na wisząco (na hakach); 

5) towary szczególnie podatne na uszkodzenia w czasie transport drogowego; 

6) towary wymagające specjalistycznego taboru lub przeładunku; 

7) przesyłki przeznaczone do przewozu w systemie drobnicowym, składające się z Jednostek 
Transportowych, które przekraczają którykolwiek z następujących parametrów: 

a. w przypadku palet EUR: 

− waga brutto: 650 kg (razem z paletą); 

− wysokość 1,8 m  (razem z paletą); 

b. w przypadku palet przemysłowych (o wymiarach 1,0 m x 1,2 m): 

− waga brutto: 875 kg (razem z paletą); 

− wysokość 1,8 m (razem z paletą);  

c. w przypadku kartonów luzem: 

− waga brutto: 30 kg; 

− wymiary kartonu: 0,4 m x 0,6 m x 0,4 m; 

d. w przypadku półpalet (o wymiarach 0,6 m x 0,8 m): 

− waga brutto: 150 kg; 

− wysokość: 1,2 m (razem z paletą); 
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