
 

 

 

Załącznik 2 

Towary Wyłączone 

 

1) uzbrojenie, tj. broń, amunicja, materiały wybuchowe;  

2) następujące 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): 

 Klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe; 

 Klasa 2 – towary wymagające zastosowania przepisu CV36 (punkt 7.5.1 Umowy ADR - 
towary wymagające transportu w pojazdach otwartych lub wentylowanych) ; 

 Klasa 4.1 – materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej (kod 
klasyfikacyjny SR2), materiały samoreaktywne niewymagające temperatury 
kontrolowanej o numerach typa A i B; 

 Klasa 4.2 – materiały I grupy pakowania (materiały piroforyczne); 

 Klasa 5.2 – nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej (kod 
klasyfikacyjny P2), nadtlenki organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej (kod 
klasyfikacyjny P1) typ A i B; 

 Klasa 6.1. – Towary I Grupy Pakowania – w przypadku gdy przewóz ma się odbywać 
również drogą morską lub lotniczą  

 Klasa 6.2 – materiały zakaźne 

 Klasa 7 – materiały radioaktywne; 

 Klasa 9 – materiały o podwyższonej temperaturze (kod klasyfikacyjny M9 i M10); 

 Towary niedopuszczone do przewozu w sztukach przesyłki lub o podwyższonej 
temperaturze z innych klas niż klasa 9 

3) towary przewożone sypkie lub płynne, przewożone luzem; 

4) napoje alkoholowe; 

5) wyroby tytoniowe; 

6) dzieła sztuki; 

7) kamienie szlachetne i biżuteria; 

8) metale szlachetne; 

9) sadza techniczna; 

10) rośliny i zwierzęta; 

11) papiery wartościowe; 

12) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich; 

13) odpady; 

14) mienie przesiedleńcze; 

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

16) towary szybko psujące się, towary mrożone i inne towary wymagające zachowania temperatury 
kontrolowanej w całym łańcuchu dostawy (tj. w czasie przewozu i przeładunków); 

17) produkty lecznicze; 

18) towary wymagające specjalistycznego taboru lub przeładunku; 

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

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

21) Przesyłki pocztowe; 
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22) przesyłki przeznaczone do przewozu w systemie drobnicowym, składające się z Jednostek 
Transportowych, które przekraczają którykolwiek z następujących parametrów: 

 waga 1200 kg,  

 długość 2,2 m, 

 wysokość 2,2 m. 

 


