
BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI
Czyli o czym należy pamiętać w obsłudze odpadów niebezpiecznych

Prawidłowa klasyfikacja odpadu stanowi podstawę doboru właściwego opakowania transportowego oraz pojazdu.
Zlecenie odbioru winno zawierać informacje o rodzaju odpadu (kod EWC) oraz klasyfikację ADR (nr UN dla każdego przygotowanego do przesyłki odpadu niebezpiecznego).

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
nr 6.1 i 3

UN 1098

6 3

UN 1A1/X 1.4/250/99/NL/ABB-2

KOD OPAKOWANIA 
UN 1A1/X 1.4/250/99/NL/ABB-2
Zawierający symbol opakowania  ONZ - “UN”

NUMER ROZPOZNAWCZY MATERIAŁU
Poprzedzony literami UN

*Certyfikowane opakowania są zaopatrzone w symbol UN
*Opakowania z tworzyw sztucznych używa się max 5 lat
Litera w kodzie opakowania (X, Y, Z) określająca wytrzymałość
opakowania odpowiada grupie pakowania wskazanej na dokumencie
transportowym
*Opakowania powinny być dobrej jakości i w dobrym stanie technicznym, 
szczelne, bez uszkodzeń, bez zmian konstrukcji, skutecznie zamknięte, czyste, 
odporne na działanie odpadu niebezpiecznego, dobrze umocowane pasami
*Oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi (klasy 1-9) oraz numerem
rozpoznawczym UN

Zasady pakowania i oznakowania sztuk przesyłki

3 egzemplarze dokumentu transportowego zawierającego
numer UN dla każdego przygotowanego do transportu odpadu
niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, numery nalepek, 
grupę pakowania, ilość sztuk przesyłek oraz rodzaj opakowania. 

Karta charakterystyki substancji i mieszanin 
wg. rozporządzenia CLP

*Zaświadczenie o przeszkoleniu ADR
*Dokument tożsamości ze zdjęciem
*Pisemna instrukcja zgodna z ADR
*Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych

Dokumenty ADR

Dokumenty u kierowcy

*Na tej samej stronie sztuki przesyłki
*Na sztuce przesyłki, aby nie była zakryta lub zasłonięta 
*W pobliżu innych nalepek, jeżeli wymaga  się więcej niż jednej nalepki
*Oznakowanie niezgodne z zawartością opakowania należy usunąć 
lub w sposób trwały zasłonić

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie !
*Zawsze stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej
(min. rękawice i długi rękaw)
*Sprawdź oznakowanie opakowania
*Sprawdź zabezpieczenie oznakowania
*Nigdy nie zostawiaj przesyłki bez nadzoru
*Nigdy nie używaj otwartego ognia w pobliżu odpadów niebezpiecznych

Postępuj zgodnie z 
pisemną instrukcją

ADR

* Nadawca odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest dostarczyć do przewozu tylko takie przesyłki, 
które spełniają wymagania ADR.

W przypadku awarii, 
uszkodzenia 

opakowania etc.

Każda nalepka powinna być umieszczona:
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