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PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH 

 

Materiały niebezpieczne różnego pochodzenia, np. paliwa, produkty chemiczne czy odpady biologiczne , stanowią rosnącą 

grupę ładunków w towarowym transporcie samochodowym. W związku z lokalizacją zakładów produkcyjnych, a także potrze-

bami indywidualnych odbiorców, ładunki takie często są przewożone przez tereny zurbanizowane. Stwarza to potencjalne za-

grożenie dla ludności i powinno być uwzględnione w logistyce dostaw w miastach. W artykule syntetycznie przedstawiono zasady 

przewozu ładunków niebezpiecznych, wynikające z międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych. Celem artykułu jest 

analiza istniejących ograniczeń i wymagań stawianych wobec dostaw ładunków niebezpiecznych w miastach. 

 

WSTĘP 

Transport ładunków jest kluczowym elementem tworzącym łań-
cuchy dostaw i umożliwiającym dostarczenie dóbr, zarówno tych ko-
niecznych do produkcji, jak i dóbr konsumpcyjnych do ich odbiorców. 
W procesie tym bezpieczeństwo dostaw jest jednym z najważniej-
szych postulatów jakościowych i dotyczy wszystkich produktów, róż-
nego pochodzenia, organicznych i nieorganicznych. Jednak bez-
pieczny transport i dostawa produktów potencjalnie stwarzających 
zagrożenie dla ludzi i środowiska stawiają szczególne wymagania 
wobec organizacji tego procesu. Dlatego też transport materiałów 
niebezpiecznych poddany jest szczegółowym procedurom, wynikają-
cym z międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych. Celem 
tych regulacji jest zmniejszenie ryzyka zaistnienia niepożądanych 
zdarzeń w procesie przewozu ładunków niebezpiecznych lub zmniej-
szenie rozmiaru ewentualnych szkód. 

Szczególnie istotne jest zachowanie bezpieczeństwa dostaw na 
terenach zurbanizowanych, ze względu na dużą liczbę ludności po-
tencjalnie narażonej na ryzyko utraty zdrowia lub życia w sytuacji 
awarii  lub wypadku. Co roku powstaje wiele nowych substancji i mie-
szanin chemicznych. Jak podano w sprawozdaniu z działalności In-
spektora ds. Substancji Chemicznych w Polsce za rok 2015, łączna 
liczba substancji chemicznych i mieszanin zgłoszonych w 2015 r. w 
celu dopuszczenia do wytworzenia, obrotu i sprowadzenia na teren 
Polski  wyniosła 39 529 [8, s.9]. Jednocześnie duża liczba zakładów 
przemysłowych, a także szpitali i gospodarstw domowych produkują-
cych odpady biologiczne i zlokalizowanych na terenach zurbanizo-
wanych sprawia, że wolumen przewozów ładunków niebezpiecznych 
jest stosunkowo wysoki i rośnie wraz z rozwojem miast. Jak podaje 
Komisja Europejska, w miastach Unii Europejskiej mieszka ok. 70% 
ludności i powstaje blisko 85% PKB. To świadczy o tym, że miasta 
są i będą ważnymi ośrodkami aktywności gospodarczej i głównymi 
środowiskami życia dla większości Europejczyków. Zapewnienie wła-
ściwych warunków dla realizacji tych podstawowych funkcji miast wy-
maga działań w wielu obszarach, z uwzględnieniem długoterminowej 
perspektywy. W tym aspekcie organizacja sprawnych, a jednocze-
śnie bezpiecznych przewozów i dostaw wszelkiego rodzaju ładunków 
na terenach miejskich jest jednym z ważniejszych obszarów logistyki 
miejskiej. 

Celem artykułu jest analiza wymagań odnoszących się do do-
staw ładunków niebezpiecznych w miastach, wynikających z istnieją-
cych uregulowań prawnych.    

1. UREGULOWANIA PRAWNE PRZEWOZU ŁADUNKÓW 
NIEBEZPIECZNYCH   

Przepisy regulujące zasady przewozu ładunków niebezpiecz-
nych opierają się na modelowych regulacjach opracowywanych 
przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecz-
nych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znako-
wania Chemikaliów. Efektem tych prac jest wydawany co dwa lata 
dokument - Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
Model Regulations, który zawiera znowelizowane przepisy mode-
lowe, zalecane do stosowania we wszystkich rodzajach transportu, w 
tym w transporcie lądowym - samochodowym (ADR) i kolejowym 
(RID), morskim (IMDG) oraz lotniczym (ICAO/IATA) [12].  

Największe znaczenie w przewozach ładunków w Unii Europej-
skiej ma transport lądowy - w 2014 roku było to 71,3% ogólnej liczby 
tonokilometrów. Głównym aktem prawnym regulującym międzynaro-
dowy przewóz ładunków niebezpiecznych transportem samochodo-
wym jest Umowa Europejska ADR (The European Agreement con-
cerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). 
Umowa ADR została wyłożona w 1957 r. w Genewie do podpisu , a 
ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Stronami Umowy ADR jest obec-
nie 47 państw.  Od 1 stycznia 1997 roku wymagania Umowy ADR 
zostały przyjęte jako przepisy krajowe we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej (Dyrektywa Nr 94/55/EC w sprawie ujednolicenia usta-
wodawstwa krajów członkowskich w dziedzinie przewozu drogowego 
materiałów niebezpiecznych). Umowa ADR jest nowelizowana co 
dwa lata w roku nieparzystym, przy czym przez pierwsze pół roku 
obowiązywania znowelizowanej umowy, tj. do 30 czerwca, dopusz-
cza się stosowanie wersji poprzedniej. 

Umowa ADR składa się z Umowy właściwej oraz z załączników 
A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa sto-
sunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załącz-
niki zawierają obszerne regulacje procedur wymaganych przy prze-
wozie różnych materiałów niebezpiecznych. 

Załącznik A zawiera przepisy ogólne i wymagania dotyczące 
materiałów i przedmiotów, w tym:  
– definicje materiałów niebezpiecznych, 
– zasady klasyfikacji i wykaz materiałów niebezpiecznych wg nu-

merów rozpoznawczych,  
– warunki stosowania opakowań i cystern,  
– wymagania dotyczące ich konstrukcji i badań, 
– procedury nadawcze materiałów niebezpiecznych i warunki prze-

wozu.  
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Zgodnie  z przyjętymi definicjami normatywnymi ładunki niebez-
pieczne są określane jako materiały i przedmioty, które ze względu 
na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne, w przy-
padku niewłaściwego obchodzenia się z nimi w czasie transportu 
mogą spowodować śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała ludz-
kiego lub skażenie środowiska naturalnego. Materiały niebezpieczne 
podczas transportu mogą stanowić znaczące ryzyko zagrożenia dla 
zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia, w związku z czym przewóz ta-
kich substancji, materiałów i przedmiotów jest albo zabroniony, albo 
dopuszczony jedynie na warunkach określonych prawem.  

Załącznik B umowy ADR zawiera przepisy dotyczące środków 
transportu i operacji transportowych, w tym wymagania dotyczące 
załogi pojazdu, wyposażenia pojazdu, postępowania i dokumentacji 
oraz wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów do 
użytkowania. W szczególności są to:  
– warunki przewozu poszczególnych rodzajów materiałów niebez-

piecznych, 
– warunki techniczne pojazdów samochodowych, 
– warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów - cy-

stern, 
– warunki oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposażenia, 
– warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów, 
– zakazy ładowania ładunku razem w jednym pojeździe, 
– wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie, 
– niezbędna dokumentacja przy tych przewozach. 

W polskim ustawodawstwie obowiązuje ponadto Ustawa z dnia 
19  sierpnia 2011 r. o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych 
(przewóz drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy), która wdraża dy-
rektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Ustawa ta wprowa-
dza również szereg rozporządzeń wykonawczych.  

Inne akty prawne odnoszące się do transportu materiałów nie-
bezpiecznych to ustawy o:  
– odpadach,  
– materiałach wybuchowych,  
– materiałach promieniotwórczych,  
– towarach strategicznych. 

W transporcie kolejowym obowiązuje ponadto Regulamin RID, 
określający warunki przewozu materiałów niebezpiecznych w komu-
nikacji kolejowej między państwami członkowskimi Konwencji COTIF 
oraz Załącznik 2, zawierający przepisy o przewozie towarów niebez-
piecznych w komunikacji kolejowej między państwami należącymi do 
konwencji SMGS.   

2. KLASYFIKACJA, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE  
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH  

Ze względu na różny sposób przewozu oraz przede wszystkim 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska natural-
nego niezbędne jest zakwalifikowanie przewożonego ładunku do jed-
nej z klas materiałów niebezpiecznych. Ma to na celu zapewnienie 
prawidłowego postępowania z nim w czasie całego procesu prze-
mieszczania. Zakwalifikowanie danego ładunku do określonej klasy 
materiałów niebezpiecznych polega na określeniu rodzaju stwarza-
nych przez niego zagrożeń i przypisaniu ich do określonej klasy nie-
bezpieczeństwa. 

W załączniku A umowy ADR zawarty jest wykaz wszystkich pro-
dukowanych na świecie materiałów niebezpiecznych w podziale na 
13 klas zagrożeń, wraz z przyporządkowanymi im numerami klasyfi-
kacyjnymi. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych bazuje na wyka-
zie najczęściej przewożonych towarów, które stanowią ok. 3500 tzw. 
pozycji indywidualnych – jest to jeden towar,  posiadający cechy okre-

ślone w przepisach międzynarodowych.  Wykaz ten stale ulega roz-
szerzeniu, ze względu na pojawiające się coraz to nowe substancje 
chemiczne. Np. w przepisach ADR 2015-17 do wykazu zamieszczo-
nego w Tabeli A w dziale 3.2 ADR dodano 20 nowych towarów nie-
bezpiecznych. Przyporządkowano im numery rozpoznawcze od UN 
3507 do UN 3526.  

W przypadku wyrobów chemicznych trudnych do jednoznacz-
nego zdefiniowania stosuje się pozycje grupowe, na podstawie po-
dobieństwa zagrożeń. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie kla-
syfikacji, tj. określenie zagrożenia dominującego i dodatkowego,  
stopnia natężenia tego zagrożenia oraz grupy pakowania i warunków 
bezpiecznego przewozu. W Polsce zajmuje się tym Instytut Przemy-
słu Organicznego w Warszawie. Klasyfikacja ta musi być spójna z 
systemem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych ONZ. Towar 
określony jako niebezpieczny w transporcie nie musi być uznany za 
taki poza nim. W tabeli 1 podano przykłady produktów zaliczanych 
do materiałów niebezpiecznych. 

  
Tab. 1. Przykłady materiałów niebezpiecznych [1] 

Klasa  Nazwa Materiały 

1 Materiały i przed-
mioty wybuchowe 

amunicja myśliwska lub do broni osobistej, fa-
jerwerki, flary, granaty, proch, lont, trotyl 

2 Gazy pojemniki aerozolowe, naboje gazowe, butle z 
gazem LPG, zapalniczki, chlor, acetylen,  
neon, dwutlenek węgla, hel, płynny azot 

3 Materiały ciekłe za-
palne 
 

lakiery, farby, kleje, rozpuszczalniki, 
olej opałowy, benzyna, napoje alkoholowe, 
kosmetyki, smoły, lepiki, impregnaty do drewna, 
żywice w roztworze 

4.1. Materiały stałe za-
palne 

węgiel drzewny,  zapałki, celuloid, siarka  

4.2. Materiały samoza-
palne 

mączka rybna, fosfor biały, fosfor żółty 

4.3. Materiały wytwarza-
jące w zetknięciu z 
wodą gazy zapalne. 

stopy potasu, soda, chlorosilany, nawozy 
sztuczne (saletra amonowa), karbid 

5.1. Materiały utleniające wybielacze, wapno, nawozy 

5.2. Nadtlenki orga-
niczne 

 

6.1 Materiały trujące preparaty odgrzybiające, środki bakteriobójcze 
środki ochrony roślin, cyjanek, arszenik, strych-
nina 

6.2. Materiały zakaźne odpady medyczne, kliniczne, (pooperacyjne) 
próbki diagnostyczne, szczepionki   

7.  Materiał promienio-
twórczy 

paliwo jądrowe do elektrowni, wypalone paliwo 
jądrowe ,izotopowe czujniki dymu, 
źródła promieniotwórcze w urządzeniach do te-
legrametrii. 

8. Materiały żrące kwasy  i zasady; akumulatory, środki czystości, 
wybielacze, rtęć. 

9. Różne materiały i 
przedmioty niebez-
pieczne 

nadmuchiwacze poduszek powietrznych, bate-
rie litowe do telefonów komórkowych, przed-
mioty ratownicze samo napompowujące się, na-
pinacze wstępne pasów bezpieczeństwa, ze-
stawy chemiczne, zestawy pierwszej pomocy, 
materiały zagrażające środowisku, azbest, 
środki zapachowe, środki do znieczuleń, dwu-
tlenek węgla w postaci stałej tzw suchy lód 

 
Jak można zauważyć, wymienione przykładowe materiały nie-

bezpieczne z poszczególnych klas i podklas obejmują, oprócz typo-
wych substancji chemicznych, także wiele powszechnie stosowa-
nych produktów i artykułów codziennego użytku. Jednym z nich jest 
np. paliwo płynne i gazowe, używane do napędu pojazdów silniko-
wych i do celów grzewczych. Dużą grupę ładunków, które powinny 
być traktowane na równi z ładunkami niebezpiecznymi, stanowią w 
warunkach miejskich odpady, zarówno komunalne i sanitarne, jak i 
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przemysłowe. Oznacza to, codziennie na terenach miast transporto-
wane są różne materiały niebezpieczne, co wymaga zachowania wła-
ściwych warunków przemieszczania.  

Bezpieczny transport materiałów stwarzających zagrożenie wy-
maga odpowiedniego opakowania i oznakowania ładunku zgodnie z 
ogólnymi i szczegółowymi warunkami i wymaganiami określonymi w 
przepisach ADR. 

Materiały niebezpieczne mogą być transportowane w trojaki 
sposób: w cysternach, luzem (materiały stałe) lub w sztukach prze-
syłki. Sztuka przesyłki oznacza końcowy produkt operacji pakowania, 
składający się z opakowania, dużego opakowania lub DPPL (dużego 
pojemnika do przewozu luzem) wraz z jego zawartością, które przy-
gotowane są do wysyłki. Określenie to obejmuje również naczynia do 
gazów, przedmioty wielkogabarytowe przewożone bez opakowań, w 
pakietach, klatkach lub urządzeniach do przenoszenia. Nazewnictwo 
opakowań przyjęte w transporcie towarów niebezpiecznych wynika z 
ich pojemności wyrażonych w litrach lub kilogramach oraz z ich prze-
znaczenia.  

Opakowania materiałów niebezpiecznych muszą spełnić okre-
ślone wymagania, wynikające ze stopnia zagrożenia. W związku z 
tym podlegają atestacji pod kątem doboru właściwego tworzywa, 
gwarantującego odporność chemiczną i wytrzymałość mechaniczną. 
Każde opakowanie musi być oznakowane w sposób czytelny i trwały. 
Oznakowaniu podlega również materiał, z którego wykonano opako-
wanie (kod materiału opakowania): A – stal (obejmuje wszystkie ro-
dzaje stali i sposoby obróbki powierzchniowej), B – aluminium, C – 
drewno, D – sklejka, F – materiał drewnopochodny, G – tektura, H – 
tworzywo sztuczne, L – włókno, M – papier wielowarstwowy, N – me-
tal (inny niż stal lub aluminium), P – szkło, porcelana lub kamionka. 

W przypadku opakowań złożonych stosuje się dwie duże litery. 
Pierwsza z nich wskazuje na materiał opakowania wewnętrznego, a 
druga opakowania zewnętrznego.  

Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa przy przewozie 
towarów niebezpiecznych jest oznakowanie. Oznakowanie pozwala 
na identyfikację przesyłki w różnych fazach obrotu towarowego, in-
formuje uczestników przewozu o właściwościach materiału przesyłki 
(zagrożeniach) i ostrzega przed skutkami niewłaściwego obchodze-
nia się z przesyłką.   

Zarówno ładunki, jak i pojazdy przewożące materiały niebez-
pieczne, powinny być oznaczone określonym symbolem graficznym. 
System piktogramów graficznych dla pojazdów jest podstawowym i 
obowiązującym praktycznie w całej Europie systemem oznaczeń ko-
dowych, stosowanym w transporcie materiałów niebezpiecznych. 
Przewidują one oznakowanie pojazdów transportujących materiały 
niebezpieczne tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm, 
barwy pomarańczowej, otoczonymi dookoła czarnym paskiem.  

Nie zawsze konieczne jest stosowanie wszystkich rygorów wy-
nikających z Umowy ADR. Wyłączenia możliwe są przy przewozie 
mniejszych ilości materiałów niebezpiecznych, takich jak: 
– przewóz towarów przez osoby fizyczne w oryginalnych, małych 

opakowaniach dla własnych potrzeb lub celów sportowo-rekrea-
cyjnych,  

– przewóz maszyn lub urządzeń, w których znajdują się towary 
ADR,  

– przewóz wykonywany lub nadzorowany przez służby ratownicze 
(np. holowanie uszkodzonych pojazdów),  

– przewóz paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu, służą-
cego do jego napędu lub pracy. Całkowita pojemność zbiorników 
stałych nie może przekraczać 1500 litrów/jednostkę transpor-
tową, w tym w zbiorniku na przyczepie 500 litrów, a w kanistrach 
najwyżej 60 l.  
Ograniczone ilości materiałów niebezpiecznych są oznaczane 

jako LQ - Limited Quantity. Zwolnienia LQ umożliwiają stosowanie 

tańszych, niecertyfikowanych opakowań kombinowanych lub zgrze-
wek bez tablic ostrzegawczych. Maksymalna masa brutto opakowa-
nia kombinowanego nie powinna przekraczać 30 kg, a dla tac obcią-
gniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą 20 kg [10].  

Towary niebezpieczne mogą być pakowane razem z innymi ma-
teriałami lub przedmiotami pod warunkiem, że w wypadku wycieku 
nie będą ze sobą niebezpiecznie reagowały. Przewóz tak opakowa-
nych towarów w ilości do 8 ton w jednostce transportowej nie podlega 
pozostałym przepisom ADR. Informacja o ilości materiałów niebez-
piecznych powinna być podawana jednak zawsze, bez względu na 
ilość towaru, ponieważ biorąc ładunek w niewielkich ilościach, ale od 
kilku nadawców można w pewnym momencie uzbierać 8 ton, które 
wymagają oznakowania pojazdu. 

Jednak w praktyce może to wyglądać tak, że np. paliwo silni-
kowe o numerze UN 1202 może być przewożone w opakowaniach 
wewnętrznych do pojemności maks. 3 l, przy czym maksymalna 
masa sztuki przesyłki nie przekroczy 30 kg brutto. Jeżeli dodamy do 
tego mniej niż 8 t na jednostkę transportową, to taki towar niebez-
pieczny może być przewożony bez jakiegokolwiek oznaczenia. W 
konsekwencji w nieoznakowanym pojeździe może być bardzo dużo 
różnych substancji niebezpiecznych. 

3. PRZEWOZY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH  
W POLSCE  

Intensywny rozwój przemysłu petrochemicznego, związany z 
gwałtownie rozwijającą się motoryzacją, skutkuje zwiększeniem 
transportu produktów tego przemysłu – paliw płynnych i innych ma-
teriałów. Ze względu na toksyczność czy wybuchowość stanowią one 
zagrożenie dla ludzi i środowiska. Jak szacuje NIK, wielkość przewo-
zów towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce 
kształtuje się w granicach 10-15% całości przewozów wg liczby ton 
[11]. W 2012 roku liczba ta wyniosła 1 551,8 mln ton, w tym ładunki 
niebezpieczne mogły stanowić ok. 150 mln ton. Większość z nich, 
ponad 70%, to paliwa ciekłe, transportowane w cysternach. Według 
prognoz NIK wolumen przewozów ładunków niebezpiecznych w Pol-
sce podwoi się w ciągu najbliższych 5-10 lat.  

Głównym odbiorcą niebezpiecznych związków chemicznych 
przewożonych w cysternach są zakłady przemysłowe, często zloka-
lizowane w pobliżu dużych miast. Z ogólnej liczby ponad 300 zakła-
dów, w których produkuje się lub wykorzystuje w produkcji substancje 
niebezpieczne, około 60 zalicza się do szczególnie groźnych. Zasad-
nicze zagrożenie stwarza przewóz produktów chemicznych transpor-
tem samochodowym z zakładów przemysłowych przez miasta, po-
nieważ w przypadku katastrofy w obrębie metropolii stwarza to duże 
ryzyko utraty życia bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu wielu ty-
sięcy ludzi, jak i również ryzyko poważnego zanieczyszczenia środo-
wiska.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w Rejestrze potencjalnych 
sprawców poważnych awarii przemysłowych, prowadzonym przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska znajdowało się łącznie 
1231 zakładów, w tym 187 zakładów o dużym ryzyku (ZDR) oraz 200 
zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej [7]. Najwięcej towarów niebezpiecznych przewozi się 
w okolicach Łodzi, Trójmiasta, Tarnowa, Bydgoszczy, Kielc i Czecho-
wic−Dziedzic. Wg szacunków NIK w ciągu doby przejeżdża przez nie 
duża liczba (ok. 40) ładunków samochodowych z niebezpiecznymi 
substancjami, od 5 do 20 ton każdy. Według innych danych główną 
obwodnicą Rzeszowa przejeżdża w ciągu 24 godzin około 500 sa-
mochodów ciężarowych wiozących niebezpieczne substancje [9]. 

Zaostrzonym rygorom co do warunków przewozu podlegają rów-
nież przewozy odpadów. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. 
stanowi, że podczas transportu odpady są traktowane tak samo, jak 
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materiały niebezpieczne (art. 24 pkt.2). Na mocy tego artykułu (pkt.7) 
minister ds. środowiska w porozumieniu z ministrem ds. transportu 
określa w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania dla środ-
ków transportu, sposobu transportowania oraz oznakowania środków 
transportu.  

 Sytuacja szczególnego zagrożenia podczas transportu samo-
chodowego ładunków niebezpiecznych wiąże się z podwyższonym 
ryzykiem nieszczęśliwych zdarzeń w tej gałęzi transporcie w ogóle. 
Polska zajmuje niechlubne, czołowe miejsca w europejskich rankin-
gach wypadków drogowych. Jak wskazują analizy przyczyn wypad-
ków drogowych odpowiedzialność za ich powstanie ponoszą głównie 
kierujący pojazdami [4]. W celu zapewnienia odpowiednich warun-
ków bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych konieczne 
jest zatem rygorystyczne przestrzeganie zasad zawartych w przepi-
sach prawnych i instrukcjach, a także przeszkolenie zajmujących się 
nim osób.  

Bezpośrednia odpowiedzialność w zakresie nadzoru nad prze-
wozem ładunków niebezpiecznych obciąża przedsiębiorcę. Przed-
siębiorca wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub zwią-
zany z tym przewozem załadunek/rozładunek jest obowiązany pro-
wadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu powi-
nien wyznaczyć na swój koszt doradcę do spraw bezpieczeństwa [5]. 

Natomiast nadzór zewnętrzny nad transportem materiałów nie-
bezpiecznych sprawują instytucje administracji publicznej, w tym wo-
jewodowie, marszałkowie województw, Główny Inspektor Transportu 
Drogowego i Państwowa Straż Pożarna. Marszałek jest także orga-
nem zarządzającym ruchem drogowym na drogach, na których kon-
centrują się przewozy materiałów niebezpiecznych. Kontrole prze-
wozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz wymagań zwią-
zanych z tym przewozem, wykonuje przede wszystkim Inspekcja 
Transportu Drogowego oraz Policja.  

Zarówno międzynarodowe, jak i krajowe uregulowania trans-
portu materiałów niebezpiecznych nie regulują kwestii wyboru drogi 
przewozu. W odniesieniu do drogi przewozu uregulowania norma-
tywne określają jedynie wymagania dotyczące Miejsc Obsługi Po-
dróżnych (MOP) przy autostradach - tak aby kierowcy prowadzący 
pojazdy z materiałami niebezpiecznymi mieli zapewnione warunki do 
postoju i odpoczynku, oraz zasady wyznaczenia parkingów strzeżo-
nych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, a usunię-
tych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
[6]. Natomiast na drogach klasy G i wyższych mogą być usytuowane 
parkingi przeznaczone dla pojazdów przewożących materiały niebez-
pieczne, w zależności od potrzeb i w uzgodnieniu z właściwym ko-
mendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Parking po-
winien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż: 
1. 30 m – od budynków i urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z 

parkingiem; 
2. 40 m – od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wyso-

kiego ciśnienia i torów kolejowych; 
3. 300 m – od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na 

pobyt ludzi. 
W cytowanych regulacjach nie ma żadnych przepisów dotyczą-

cych wyznaczania trasy przejazdu, ani też wymagań w zakresie po-
stoju pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na drogach 
miejskich (jeżeli nie są to drogi autostradowe A, ekspresowe S czy 
główne ruchu przyspieszonego GP). Drogi miejskie są przeważnie 
drogami niższej kategorii niż kategoria G (drogi główne). Dla tych 
dróg, przeważnie kategorii Z - drogi zbiorcze, L - drogi lokalne i D - 
drogi dojazdowe  oraz dla dróg powiatowych i gminnych nie ma wy-
mogów organizowania parkingów dla pojazdów z ładunkami niebez-
piecznymi. 

Najbardziej newralgicznymi miejscami w transporcie samocho-
dowym materiałów niebezpiecznych są skrzyżowania głównych tras 

przelotowych, mosty i wiadukty. Brak obwodnic sprawia, że trans-
porty substancji niebezpiecznych odbywają się przez miasta. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa możliwe jest poprowadzenie pojazdów 
przewożących ładunki niebezpieczne wytyczonymi trasami poprzez 
zastosowanie odpowiednich znaków nakazu lub zakazu, np.: 
– B−13 „Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub 

łatwo zapalnymi”,  
– B−13a „Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”,  
– B−14 „Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić 

wodę”,  
– C−17 „Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami nie-

bezpiecznymi”. 

4. BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW  
NIEBEZPIECZNYCH W POLSCE  

W styczniu 2012 roku Prezes Najwyższej Izby Kontroli opubliko-
wał wyniki kontroli dotyczącej wykonywania zadań przez administra-
cję publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebez-
piecznych. Kontrolą objęto lata 2010 – 2011 (I kwartał). Celem kon-
troli była ocena wykonywania zadań przez organy administracji pu-
blicznej oraz jednostki uczestniczące w procesie transportu towarów 
niebezpiecznych w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli nad tymi 
przewozami oraz ich organizacji i wykonywania, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa przewozów [11]. 

Raport pokontrolny NIK ujawnił szereg problemów i uchybień, 
przy czym głównym zarzutem wobec organów administracji publicz-
nej był nierzetelnie sprawowany przez wojewodów i marszałków nad-
zór nad drogowym przewozem towarów niebezpiecznych. W szcze-
gólności uchybienia dotyczyły nie egzekwowania obowiązków przed-
siębiorców w zakresie sprawozdawczości dotyczącej drogowego 
przewozu towarów niebezpiecznych, braku kontroli wykonywania za-
dań przez poszczególne jednostki rządowej administracji zespolonej, 
a także niewykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów 
transportu drogowego i komendantów PSP.  

Oznacza to, że wojewodowie nie sprawdzali, jak straż pożarna, 
inspektoraty transportu drogowego oraz marszałkowie województw 
wykonują swoje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
transportu towarów niebezpiecznych. Nie stworzyli procedur zapew-
niających współdziałanie i przepływ informacji między tymi jednost-
kami a swoim urzędem. Tym samym nie posiadali  informacji o fak-
tycznym poziomie zagrożeń. Ustalenia kontroli NIK wykazały, że 
żadna ze skontrolowanych Wojewódzkich Inspekcji Transportu Dro-
gowego nie gromadziła i nie przekazywała do zarządców dróg infor-
macji o miejscach niebezpiecznych i niedostatecznie oznakowanych. 
Nie realizowano zatem podstawowego kierunku działań Inspekcji, 
mającego służyć poprawie stanu infrastruktury drogowej [11]. 

Istotne zastrzeżenia NIK budziło wypełnianie przez marszałków 
funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. 
Marszałkowie nie wykorzystywali instrumentów umożliwiających im 
ograniczanie zagrożeń wynikających z przewozu towarów niebez-
piecznych, przede wszystkim nie korzystali z możliwości wyznacze-
nia tras przejazdów dla pojazdów przewożących ładunki niebez-
pieczne. 

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przewozu towarów nie-
bezpiecznych nie były również w badanym okresie przedmiotem po-
siedzeń Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któ-
rym przewodniczyli marszałkowie kontrolowanych województw. 
Działo się tak, pomimo że Rada zajmuje się koordynowaniem i okre-
ślaniem kierunków działań administracji publicznej w sprawach bez-
pieczeństwa. 

W rezultacie możliwy był transport szczególnie niebezpiecznych 
ładunków w godzinach największego ruchu, zatłoczonymi ulicami, w 
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pobliżu budynków użyteczności publicznej, czy też terenów ekolo-
gicznie chronionych. Ustalono, że w każdym ze skontrolowanych 
urzędów marszałkowskich nie były przeprowadzane analizy organi-
zacji ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu, ani także kon-
trola prawidłowości oznakowania dróg i stanu technicznego znaków 
drogowych w zakresie dotyczącym przewozu towarów niebezpiecz-
nych. Obowiązki wykonywania powyższych zadań zostały nałożone 
na organy zarządzające ruchem w rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem.  

Tym samym w urzędach marszałkowskich nie podejmowano 
działań, które w sposób bezpośredni zmierzałyby do zmniejszenia 
zagrożeń związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecz-
nych. Nie prowadzono analizy istniejącej organizacji ruchu na dro-
gach wojewódzkich w zakresie zagrożeń związanych z przewozami 
drogowymi towarów niebezpiecznych. Urzędy nie dysponowały ma-
pami zagrożeń, mapami rozmieszczenia zakładów lub innych odbior-
ców przesyłek z towarami niebezpiecznymi, jak również analizami ry-
zyka, które mogły stanowić podstawę weryfikacji istniejącej organiza-
cji ruchu w pobliżu zakładów chemicznych i miast. [11] 

W konsekwencji w urzędach marszałkowskich przede wszystkim 
brakowało informacji o wielkości przewozów towarów niebezpiecz-
nych oraz o trasach ich przewozu. Informacji takich nie uzyskiwano, 
mimo że są one gromadzone i w cyklach półrocznych aktualizowane 
w „Katalogach zagrożeń” opracowywanych przez Państwową Straż 
Pożarną. Katalog zagrożeń obejmuje informacje istotne dla analizy 
zagrożeń rozpatrywanego terenu, w szczególności m.in.: 
– wykaz zakładów, zawierających substancje niebezpieczne w ilo-

ściach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi 
i środowiska;  

– wykaz tras drogowych zawierający przebieg tras oraz rodzaje to-
warów i ich roczne ilości;  

– wykaz parkingów dla transportu drogowego towarów niebez-
piecznych. 
Na przykład w Katalogu Zagrożeń dla województwa mazowiec-

kiego w 2010 r. wykazano: 56 tras na terenie województwa mazo-
wieckiego po których przewożono towary niebezpieczne; 12 zakła-
dów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 35 
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej oraz 163 zakłady, w których występowały substancje nie-
bezpieczne. Jednocześnie w tym czasie w województwie mazowiec-
kim było 14 parkingów spełniających wymogi dla pojazdów przewo-
żących towary niebezpieczne. Jednak w wielu województwach nie 
wyznaczono odpowiednich parkingów, np. w województwie śląskim 
był tylko jeden parking spełniający wymogi, a jednocześnie 19 zakła-
dów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Wyjaśniając przyczyny tej sytuacji wskazywano na trudności, jakie 
władze powiatowe miały w realizacji takich przedsięwzięć, tj. zarówno 
w spełnieniu warunków lokalizacyjnych dla parkingów, jak również w 
pozyskiwaniu środków finansowych na budowę i utrzymanie parkin-
gów, spełniających dodatkowe warunki techniczne. Niemniej jednak 
po kontroli NIK podjęto pewne działania i np. w województwie mazo-
wieckim w 38  powiatach (stan na dzień 28.05.2014) wyznaczone zo-
stały parkingi, na które mogą być usuwane i deponowane pojazdy 
przewożące materiały niebezpieczne.   

Podjęto również pewne działania w kwestii wytyczenia bezpiecz-
nych tras przejazdu pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi. Najlep-
szym rozwiązaniem w tej kwestii jest budowa obwodnic miejscowości 
i miast położonych w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, którymi 
głównie odbywa się ruch pojazdów przewożących towary niebez-
pieczne. Jednak w krótkim terminie, w trybie pokontrolnym podjęto 

działania nie wymagające znaczących inwestycji, w tym przede 
wszystkim dotyczące [3]:  
– zmian organizacji ruchu poprzez wprowadzanie odpowiedniego 

oznakowania w celu skierowania pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne poza obszary o dużej wrażliwości na ewentualne 
wypadki (osiedla mieszkaniowe, szkoły, ujęcia wody itp.);  

– kontroli stanu oznakowania tras pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne;  

– utrzymania oznakowania tras przejazdu pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne w należytym stanie technicznym.  
Jako przykład pewnych, odosobnionych zresztą działań w zakre-

sie wyznaczania bezpiecznych tras przejazdu może posłużyć Płock. 
W sierpniu 2015 wprowadzono ograniczenia przewozu ładunków nie-
bezpiecznych przez teren miasta, pozostawiając możliwość prze-
jazdu po ulicach nie objętych ograniczeniami, tzw. „korytarzami ko-
munikacyjnymi”. Jednak głównym celem wprowadzonych zmian w 
organizacji ruchu było ograniczenie w ogóle  ruchu dużych samocho-
dów ciężarowych w niektórych strefach miasta i była to inicjatywa 
mieszkańców miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trudno 
więc traktować ten projekt jako przykład celowego działania władz 
lokalnych w celu stworzenia logistyki przewozów i dostaw ładunków 
niebezpiecznych. Niemniej jednak takie rozwiązania wskazują pożą-
dane kierunki działania. 

PODSUMOWANIE 

Przewóz materiałów niebezpiecznych podlega wielu przepisom, 
których wspólnym wyznacznikiem jest dążenie do maksymalizacji 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, przy zachowaniu racjonalnego ruchu 
towarowego [2]. Przepisy międzynarodowe i krajowe są wynikiem 
wieloletnich doświadczeń, ustaleń i poprawek. Odpowiednie akty 
prawne uwzględniają specyfikę materiału i środka transportu, nato-
miast nie uwzględniają regulacji dotyczących drogi przewozu, a w 
szczególności potrzeby ograniczeń w zależności od gęstości zalud-
nienia na trasie przewozu. Zagadnienie to jest bardzo istotne dla 
transportu drogowego, którego trasy w znacznej mierze przebiegają 
w pobliżu lub ulicami wielkich miast. Mimo narastania problemu, ist-
niejące prerogatywy - takie jak wprowadzanie znaków ograniczają-
cych przewozy ładunków niebezpiecznych, były dotychczas wykorzy-
stywane w niewielkim stopniu, co potwierdziła kontrola NIK prowa-
dzona w latach 2010-2011. Kontrola ta wywarła pewien pozytywny 
wpływ na działania lokalnych organów administracji i przyniosła sku-
tek w postaci wyznaczenia obligatoryjnych miejsc parkingowych dla 
pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Niektóre miasta 
podjęły także próby wyznaczenia tras przejazdu dla pojazdów z ła-
dunkami niebezpiecznymi, jednak są to jak dotąd przypadki odosob-
nione. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, na  stronach interna-
towych miast polskich nie ma w większości żadnych instrukcji co do 
tras przewozu lub parkingów dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne. Na podstawie dostępnych informacji trudno jest także 
ocenić, na ile poprawie uległa sytuacja w zakresie prowadzenia ana-
liz dotyczących ilości przewożonych ładunków i tras przewozu na ob-
szarach leżących w kompetencji poszczególnych zarządców dróg lub 
organów administracji publicznej, co stanowi podstawę dla wprowa-
dzenia stosownych  rozwiązań.  

Specjaliści związani z problematyką ratownictwa chemicznego 
podkreślają ponadto, że oprócz wymienionych kwestii znaczącym 
problemem, utrudniającym właściwe reagowanie w sytuacji zagroże-
nia,  jest brak ujednoliconych metod identyfikacji i oceny zagrożeń 
związanych z rodzajem transportowanych towarów niebezpiecznych 
oraz brak współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, służbami ratow-
niczymi, przedsiębiorcami i społecznością lokalną.  
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Przedstawione powyżej problemy i analizy dotyczące warunków 
przewozu ładunków niebezpiecznych przez obszary miejskie uza-
sadniają pogląd, że problematyka ta nie znajduje jeszcze w Polsce 
należytej uwagi. O ile dobrze rozpoznane są potrzeby i określone wy-
magania w zakresie transportu odpadów, o tyle brakuje odpowied-
nich regulacji dotyczących zasad przewozu i dostaw materiałów nie-
bezpiecznych na terenach miast. Przede wszystkim brakuje dokład-
nego rozpoznania sytuacji ewentualnego zagrożenia przez organa 
zarządzające ruchem lokalnym. Nie ma systemu pozyskiwania infor-
macji o dostawach towarów niebezpiecznych oraz o trasach ich prze-
wozu. W świetle obowiązujących norm prawnych przewozy materia-
łów niebezpiecznych pojazdami dostawczymi - typowymi dla dostaw 
w miastach - które zawierają poniżej 8 ton odpowiednio zapakowa-
nych sztuk przesyłki, nie podlegają  innym ograniczeniom wynikają-
cym z ADR. Takie pojazdy nawet nie muszą być oznakowane, co 
stwarza poważne zagrożenie w sytuacji ewentualnej kolizji czy wy-
padku. Wydaje się jednak, że rosnące potrzeby miast w zakresie ich 
zaopatrzenia przy coraz większym natężeniu ruchu wymagać będą 
szerszego niż dotychczas uwzględnienia rygorów związanych z ob-
rotem i przewozem ładunków stwarzających zagrożenie.   
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Transport of dangerous goods in urban areas 

Dangerous materials of various kinds, eg. fuels, chemical 

products or biological waste are a growing group of cargo in 

freight road transport. Due to the location of plants, as well as 

the needs of individual consumers, these goods are often trans-

ported through urban areas. This poses a potential threat to 

the inhabitants and should be therefore included in the deliv-

ery logistics. The article briefly presents the rules for the car-

riage of dangerous goods, under international and national 

legislation. The aim of the article is to analyze the existing re-

quirements for the delivery of dangerous goods in cities. 
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