
UZUPEŁNIENIE

do 19. wydania książki Tadeusza Pustego

Przewóz towarów niebezpiecznych.
Poradnik kierowcy

W związku z opublikowaniem załącznika do nru 110, poz. 641
Dziennika Ustaw z dnia 31 maja 2011 r., obejmującego jednolity tekst
załączników A i B umowy ADR wraz z nowymi zmianami obowiązującymi
od dnia 1 lipca 2011 r., w powyższej książce należy uwzględnić następujące
zmiany merytoryczne.
m Na str. 29 wzór zaświadczenia z przeszkolenia kierowców (tablica 1)

zastępuje się nowym poniższym wzorem

Strona 1 Strona 2
** W miejsce tekstu wpisać wymagane dane.
** Zamieścić znak wyróżniający stosowany w pojazdach w ruchu międzynarodowym.

Ponadto pod wzorem zaświadczenia dodaje się akapit w brzmieniu:
„Zaświadczenie powinno być sporządzone z tworzywa sztucznego
w języku urzędowym kraju wydającego zaświadczenie, a tytuł
zaświadczenia, tytuł pozycji 8 i tytuły na odwrocie powinny być
sporządzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Za-
świadczenie powinno być barwy białej, a litery czarnej. Powinno ono
zawierać odpowiednie zabezpieczenia przed jakąkolwiek zmianą przez
osoby trzecie. Wymiary zaświadczenia powinny być zgodne z wyma-
ganiami ISO 7810 2003 ID-1”.

m Na str. 83 pod kodem FT1 skreśla się nazwę towaru „3079 meta-
krylonitryl (nitryl kwasu metakrylowego)”, a na końcu tego kodu
dodaje się nazwę towaru „3494 ropa naftowa surowa zasiarczona”.
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m Na str. 97 na końcu kodu WF1 dodaje się nazwę towaru „3488
dyspersja metalu alkalicznego”.

m Na str. 103 na końcu kodu OC2 dodaje się nazwy towarów „3486
podchloryn wapniowy w mieszaninie suchej, żrącej, podchloryn
wapniowy uwodniony, żrący i 3487 podchloryn wapniowy w mie-
szaninie uwodnionej, żrącej”.

m Na str. 113 pod kodem TFC dodaje się kod „TFW. Materiały trujące
zapalne, w zetknięciu z wodą wydzielające gazy palne”,

m Na str. 117 w kodzie T3 UN 1649 skreśla się wyrazy w nawiasie
„(czteroetylek ołowiu, czterometylek ołowiu)”.

m Na str. 121 na końcu kodu TF1 dodaje się nazwę towaru „3484
mieszanina przeciwstukowa do paliwa silnikowego”.

m Na str. 122 pod kodem TO1 dodaje się wyrazy „1510 czteroni-
trometan.”

m Na str. 123 na końcu kodu TFC dodaje się nazwy towarów „3488,
3489, 3492 i 3493 materiał trujący inhalacyjnie ciekły, zapalny,
żrący lub reagujący z wodą ciekły zapalny, żrący, i.n.o.”.

m Na str. 152 na końcu kodu CFT dodaje się nazwę towaru „3484
hydrazyna w roztworze wodnym zapalnym”.

m Na str. 153 pod kodem UN 3363 dodaje się nazwę towaru „UN
3495 jod”.

m Na str. 158 kod 188 otrzymuje nowe brzmienie:
„188. Ogniwa i akumulatory litowe nadawane do przewozu nie

podlegają przepisom ADR, jeżeli są spełnione poniższe warunki:
a) zawartość litu w ogniwie metalicznym nie przekracza 1 kg,

a moc w watogodzinach w ogniwie litowym jonowym nie
przekracza 20 Wh;

b) zawartość litu w akumulatorze metalowym nie przekracza
2 g, a moc w watogodzinach w akumulatorze litowym
jonowym nie przekracza 100 Wh. Akumulator taki powinien
zawierać na zewnętrznej powierzchni korpusu moc w wato-
godzinach;

c) ogniwo i akumulator należą do typu, który spełnia warunki
części III Poradnika badań i kryteriów;

d) ogniwo i akumulator są od siebie tak oddzielone, że nie
nastąpi zwarcie, a gdy nie są w urządzeniu, są umieszczone
w mocnych opakowaniach;

e) ogniwa i akumulatory zainstalowane w urządzeniu powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zwarciem, a urzą-
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dzenie to powinno być zaopatrzone w środki, które skutecznie
będą zapobiegać przypadkowemu zadziałaniu;

f) sztuka przesyłki zawierająca ponad 4 ogniwa lub ponad
2 akumulatory powinna być oznakowana odpowiednim
napisem:
– że zawiera lit metaliczny lub jony litu,
– że wymaga ostrożnych manipulacji, a w razie jej uszko-

dzenia np. istnieje zagrożenie jej zapalenia,
– że w razie jej uszkodzenia należy podjąć specjalne środki,

np. odpowiednie przepakowanie;
g) każdy ładunek ze sztuką lub sztukami przesyłki powinien

być zaopatrzony w dokument przewozowy z podaną infor-
macją:
– że sztuka przesyłki zawiera ogniwo lub akumulator z „litem

metalowym” lub „jonami litu”,
– z numerem telefonu, pod którym można uzyskać od-

powiednią informację;
h) każda sztuka przesyłki powinna być poddana badaniu na

swobodny spadek z wysokości 1,2 m bez uszkodzenia
zawartości ogniwa (akumulatora) i bez ich przemieszczenia.
Badaniu takiemu nie podlegają akumulatory umieszczone
w urządzeniu;

i) każda sztuka przesyłki nie powinna przekraczać 30 kg masy
brutto. Ograniczenie to nie dotyczy akumulatorów umiesz-
czonych w urządzeniu.”

m Na str. 166 w pierwszym wierszu kodu 290 wyraz „ten” zastępuje się
wyrazem „promieniotwórczy”. Ponadto pod tekstem tego kodu dodaje
się zdanie w brzmieniu:
„Dokument przewozowy powinien zawierać numer UN i prawidłową
nazwę przewozową substancji odpowiednie dla innej klasy, uzupełnioną
o nazwę podaną w kolumnie 2 tabeli wykazu towarów niebezpiecznych
wg ich numerów rozpoznawczych odpowiednią dla wyłączonej sztuki
przesyłki z zawartością promieniotwórczą, np. „UN 1993 Materiał
zapalny, i.n.o. (mieszanina etanolu i toluenu), materiał promieniotwór-
czy, wyłączona sztuka przesyłki, materiał w ograniczonej ilości, 3.II.”
Ponadto skreśla się cały tekst kodu 292.

m Na str. 168 skreśla się tekst kodu 313,

m Na str. 171 dodaje się nowe kody w brzmieniu:
„342. Szklane naczynia wewnętrzne (np. ampułki, kapsułki), które są

przeznaczone do urządzeń do sterylizacji oraz zawierają 30 ml
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tlenku etylenu w opakowaniu wewnętrznym i nie przekraczają
300 ml w opakowaniu zewnętrznym, mogą być przewożone
jako „ograniczone ilości” (patrz rozdział XI), jeżeli będą
spełnione poniższe warunki:
a) każde napełnione naczynie wewnętrzne jest sprawdzone, czy

jest hermetycznie szczelne w gorącej wodzie w takim czasie,
że ciśnienie wewnętrzne będzie równe prężności par tlenku
etylenu w temperaturze 55°C;

b) każde naczynie wewnętrzne jest zabezpieczone przed przebi-
ciem worka z tworzywa sztucznego, np. tuby z tektury lub
z materiału wyścielającego.

343. Ropa naftowa surowa z siarkowodorem o dostatecznym stężeniu
– jej grupa pakowania powinna być oparta na zagrożeniach
łatwopalności i zatrucia inhalacyjnego.

344. Wymagania ogólne dla pojemników aerozolowych, małych
naczyń z gazem (nabojami gazowymi) i ogniw paliwowych ze
skroplonym gazem palnym, określone w dziale 6.2.6 ADR
powinny być spełnione.

345. Gaz ten w otwartym naczyniu kriogenicznym o pojemności
jednego litra i z podwójnymi szklanymi ściankami bez powietrza
(z izolacją próżniową) nie podlega przepisom ADR, jeżeli
każde takie naczynie jest nadawane do przewozu w opakowaniu
zewnętrznym, zabezpieczonym przed uderzeniem za pomocą
odpowiedniego materiału absorbującego.

346. Kriogeniczne naczynie otwarte, zgodne z instrukcją pakowania
P203 ADR, zawierające jedynie azot skroplony schłodzony
określony pod numerem UN 1977, który jest zaabsorbowany
w porowatym materiale, nie podlega przepisom ADR.

347. Niniejsza pozycja ma zastosowanie wtedy, gdy w wyniku badań
dokonanych na podstawie Podręcznika badań i kryteriów
ustalono, że jakiekolwiek niebezpieczne oddziaływanie nie
rozprzestrzenia się poza sztuką przesyłki.

348. Każdy akumulator wyprodukowany po 31 grudnia 2011 r.
powinien być zaopatrzony na zewnętrznej powierzchni w napis
zawierający jego moc w watogodzinach.

349. Mieszanina podchlorynu z solą amonową nie jest dopuszczona
do przewozu. UN 1791 podchloryn w roztworze jest materiałem
klasy 8.

350. Bromian amonowy, jego roztwory wodne i mieszaniny z solą
amonową nie są dopuszczone do przewozu.
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351. Chloran amonowy, jego roztwory wodne i mieszaniny z solą
amonową nie są dopuszczone do przewozu.

352. Chloryn amonowy, jego roztwory wodne i mieszaniny z solą
amonową nie są dopuszczone do przewozu.

353. Nadmanganian amonowy, jego roztwory wodne i mieszaniny
z solą amonową nie są dopuszczone do przewozu.

354. Substancja ta jest trująca inhalacyjnie.
355. Butle tlenowe używane do prac ratunkowych i zawierające

ładunek w celu jego zadziałania oraz przygotowane do przewozu
powinny być wyposażone w środki skutecznie zapobiegające
przypadkowemu ich zadziałaniu.

356. Układ magazynujący w wodorku metalu, przeznaczony do
zainstalowania lub już zainstalowany w jednostce transportowej,
powinien być zatwierdzony przed dopuszczeniem go do prze-
wozu przez właściwą władzę kraju wytwórcy. W tym przypadku
dokument przewozowy powinien zawierać informację, że sztuka
przesyłki jest zatwierdzona przez właściwą władzę lub kopia
takiego zatwierdzenia powinna być załączona do przewożonego
ładunku.

357. Ropa naftowa surowa z siarkowodorem o wystarczającym
stężeniu powinna być objęta pozycją UN 3494 Ropa naftowa
surowa zasiarczona, zapalna, trująca, jeżeli pary wydzielające
się z tej ropy mogą stwarzać zagrożenie zatruciem inha-
lacyjnym.”

m Na str. 171 w tekście kodu 503 skreśla wyrazy „lub żółtego”.
m Na str. 174 w tekście kodu 546 wyrazy „klasy 4.1” zastępuje się

wyrazami „klasy 4.2”.
m Na str. 175 skreśla się teksty kodów 559 i 567. Ponadto na końcu

tekstu kodu 580 dodaje się wyrazy: „Na tych kontenerach i cysternach
przenośnych oznakowanie takie jest wymagane również z przodu.”

m Na str. 178 skreśla się tekst kodu 589.
m Na str. 179 skreśla się teksty kodów 604, 605, 606 i 608.
m Na str. 180 w tekście kodu 636 sześciokrotnie wyraz „ogniwa”

zastępuje się wyrazem „baterie”.
m Na str. 181 w tekście kodu 639 wyrazy „GAZ PŁYNNY” zastępuje

się wyrazami „GAZY NAFTOWE SKROPLONE”.
m Na str. 182 skreśla się tekst kodu 649.
m Na str. 184 dodaje się teksty kodów 655 i 656 o następującym

brzmieniu.
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„655. Butle i ich zamknięcia stosowane w aparacie do oddychania
oraz zatwierdzone i oznakowane zgodnie z Dyrektywą 97/231)

mogą być przewożone, jeżeli są spełnione wymagania dotyczące
konstrukcji i badań naczyń ciśnieniowych zawierających gaz
(patrz dział 6.2 ADR) oraz podlegają badaniom i próbom
okresowym ADR, a ciśnienie podane na butli jest zgodne
z powyższą Dyrektywą.”

656. Wymagania szczegółowe kodu 188 lit. e) nie mają zastosowania
do urządzeń, które w sposób zamierzony są aktywne podczas
ich przewozu (przekaźniki systemu identyfikacji częstotliwości
radiowe, czujniki itp.) i nie są podatne na wydzielanie niebez-
piecznego ciepła. Akumulatory wyprodukowane przed 1 stycznia
2009 r. mogą być przewożone bez podania mocy w watogodzi-
nach na zewnętrznej powierzchni korpusu po 31 grudnia 2010 r.
– patrz wymagania szczegółowe kodu 188 lit. b).”

m Na str. 231 pod numerem rozpoznawczym 668 dodaje się nowy numer
w brzmieniu:
„X668 – materiał silnie trujący, żrący i reagujący niebezpiecznie
z wodą.”

m Na str. 325 w tekście kodu „S23” liczbę „5000 kg” zastępuje się liczbą
„3000 kg”.

m Na str. 413 w kolumnie 7 UN 0445 i 0455 dodaje się kod „347”.
m Na str. 415 w kolumnie 7 UN 0456 i 0460 dodaje się kod „347.
m Na str. 421 w kolumnie 7 UN 1002 kod „292” zastępuje się kodem „655”.
m Na str. 423 w kolumnie 7 UN 1040 dodaje się w obu pozycjach kod

„342”.
m Na str. 425 w kolumnie 15 UN 1053 kod „S7” zastępuje się kodem

„S14”.
m Na str. 427 w kolumnie 7 UN 1072 dodaje się kod „355”.
m Na str. 429 w kolumnie 7 UN 1092 i 1098 dodaje się kod „354”,

a w kolumnie 13 UN 1104 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 431 w kolumnie 13 UN 1105, 1106 (2. pozycja), 1109, 1110,

1112, 1120 (2. pozycja) i 1123 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 433 w kolumnie 7 UN 1135 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 UN 1130, 1133 (4. pozycja), 1134, 1136 (2. pozycja) i 1139 (4.
pozycja) dodaje się kod „V12”.

1) Jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.05.1997 r. dotycząca
przybliżenia praw Państw Członkowskich w sprawie urządzeń pracujących pod ciśnieniem
(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, Nr 181 z dnia 9 lipca 1997 r.).
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m Na str. 435 w kolumnie 7 UN 1143 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 1147, 1148 (2. pozycja), 1149, 1152, 1153 (2. pozycja) i 1157
dodaje się kod „V12”.

m Na str. 437 w kolumnie 7 UN 1163 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 1169 (4. pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 439 w kolumnie 7 UN 1182 i 1185 dodaje się kod „354”,
a w kolumnie 13 UN 1170 do 1172, 1177, 1180 i 1188 dodaje
się kod „V12”

m Na str. 441 w kolumnie 13 UN 1189, 1192, 1197 (4. pozycja) i 1198
dodaje się kod „V12”.

m Na str. 442 i 443 w kolumnie 2 UN 1203 dodaje się wyrazy „lub
GAZOLINA”, a w kolumnie 13 UN 1201, 1202 (w każdej pozycji),
1210 (4. pozycja) i 1212 dodaje się kod „VI2”,

m Na str. 445 w kolumnie 13 UN 1224 (3. pozycja), 1228 (2. pozycja)
i 1229 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 447 w kolumnie 7 UN 1238, 1239 i 1244 dodaje się kod „354”,
a w kolumnie 13 UN 1233 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 449 w kolumnie 7 UN 1251 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 1263 (4. pozycja) i 1264 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 451 w kolumnie 7 UN 1266 (w każdej pozycji) dodaje się kod
„163”, w UN 1267 (w każdej pozycji) dodaje się kod „357”, w UN
1267 i 1268 skreśla się kod „649”, a w kolumnie 13 UN 1266 (4.
pozycja), 1267 (4. pozycja), 1268 (4. pozycja) i 1272 dodaje się kod
„V12”.

m Na str. 459 w kolumnie 13 UN 1313, 1318 i 1326 skreśla się kod
„V12”.

m Na str. 463 w kolumnie 7 UN 1353 skreśla się kod „274”, a w kolumnie
13 UN 1352, 1358, 1361 i 1369 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 465 w kolumnie 7 UN 1389 skreśla się kod „274”, a w kolumnie
13 UN 1382, 1384 i 1385 skreśla się kod „V12».

m Na str. 467 w kolumnie 7 UN 1390 do 1393 skreśla się kod „274”,
a w kolumnie 13 skreśla się 7-krotnie kod „V12” oraz w kolumnie 15
UN 1391 skreśla się kod „S2”.

m Na str. 469 w kolumnie 13 UN 1405 i 1418 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 471 w kolumnie 7 UN 1421 skreśla się kod „274”, a w kolumnie

13 UN 1436 i 1447 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 473 w kolumnie 7 UN 1450 skreśla się kod „604” i dodaje się

kod „350”, a w kolumnie 13 skreśla się 7-krotnie kod „V12”.
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m Na str. 475 w kolumnie 7 UN 1461 kod „605” zastępuje się kodem
„351”, w UN 1462 kod „606” zastępuje się kodem „352”, w UN 1477
skreśla kody „274”, a w kolumnie 13 skreśla się 7-krotnie kod „V12”.

m Na str. 477 w kolumnie 7 UN 1482 kod „608” zastępuje się kodem
„353”, a w kolumnie 13 skreśla się 5-krotnie kod „V12”.

m Na str. 479 w kolumnie 13 skreśla się 4-krotnie kod „V12”.
m Na str. 481 w kolumnie 7 UN 1541 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 skreśla się 3-krotnie kod „V12”.
m Na str. 483 w kolumnie 13 UN 1556 (3. pozycja) dodaje się kod

„V12”, a w UN 1557 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 485 w kolumnie 13 skreśla się 3-krotnie kod „V12”.
m Na str. 487 w kolumnie 13 UN 1587 skreśla się kod „V12”, a w UN

1583 (2. pozycja), 1591 i 1593 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 489 w kolumnie 7 UN 1593 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 UN 1601 skreśla się kod „V12” oraz w UN 1597 (2. pozycja), UN
1599 (2. pozycja) i UN 1602 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 491 w kolumnie 7 UN 1605 dodaje sią kod „354”.
m Na str. 493 w kolumnie 13 UN 1636 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 495 w kolumnie 7 UN 1647 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 UN 1655 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 497 w kolumnie 7 UN 1670 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 UN 1656 i 1658 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 499 w kolumnie 13 skreśla się 4-krotnie kod „V12”.
m Na str. 501 w kolumnie 7 UN 1695 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 UN 1710 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 503 w kolumnie 13 UN 1713 skreśla się kod „V12”, a w UN

1718 i 1719 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 505 w kolumnie 7 UN 1740 skreśla się kod „274”, a w kolumnie

13 UN 1731 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 507 w kolumnie 7 UN 1748 skreśla się kody „313 i 589”,

a w UN 1752 dodaje się kod „354” oraz w kolumnie 13 UN 1751
dodaje się kod „V11”, w UN 1757 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”
i w UN 1759 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 509 w kolumnie 13 UN 1760 (3. pozycja) i UN 1761 (2.
pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 511 w kolumnie 13 UN 1783 (2. pozycja), 1787 (2. pozycja),
1788 (2. pozycja) i 1789 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 513 w kolumnie 13 UN 1805 dodaje się kod „V12”.
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m Na str. 514–515 w kolumnie 3 UN 1810 kod „C1” zastępuje się
kodem „TC3”, w kolumnie 4 kod „X80” zastępuje się kodem „X668”
i w kolumnie 5 przed numerem nalepki 8 dodaje się „6.1+”,
a w kolumnie 7 UN 1809 i 1810 dodaje się kod „354” oraz
w kolumnie 13 UN 1814 (2. pozycja), 1819 (2. pozycja) i 1824 (2.
pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 516–517 w kolumnie 3 UN 1834 i 1838 kod „C1” zastępuje
się kodem „TC3”, w kolumnie 4 kody „X88” i „X80” zastępuje się
kodem „X668”, a kolumnie 5 przed numerem nalepki 8 dodaje się
„6.1+”, w kolumnie 7 dodaje się kod „354”, w kolumnie 12 dodaje się
kody „CV1, CV 18 i CV 28” i w kolumnie 15 skreśla się kod „S20”
i dodaje się w obu UN kody „S9, S14” oraz w kolumnie 13 UN 1835
(2. pozycja) i 1840 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 519 w kolumnie 7 UN 1851 w obu pozycjach skreśla się kody
„274”, a w kolumnie 13 UN 1848 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 521 w kolumnie 13 UN 1863 (2. pozycja) i 1866 (4. pozycja)
dodaje się kod „V12”, a w UN 1868 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 523 w kolumnie 7 UN 1892 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 1887, 1897, 1902 i 1903 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”
i w UN 1905 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 525 w kolumnie 13 UN 1908 (2. pozycja), 1914, 1915, 1918
i 1920 dodaje się kod „V12”, a w UN 1923 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 527 w kolumnie 7 UN 1950 (w obu pozycjach) dodaje się kod
„344”, w kolumnie 12 UN 1929 skreśla się kody „V1, V12”,
a w kolumnie 13 UN 1935 (3. pozycja) dodaje się kod „V12” i w UN
1929 dodaje się kod „V1”.

m Na str. 529 w kolumnie 7 UN 1950 (w każdej pozycji) dodaje się kod
„344”.

m Na str. 531 w kolumnie 7 UN 1956 skreśla się kody „292, 567”.
m Na str. 533 w kolumnie 7 UN 1977 (dodaje się kody „345, 346”,

a w kolumnie 13 UN 1986 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”,
m Na str. 535 w kolumnie 13 UN 1987, 1988 (3. pozycja), 1989 (4.

pozycja), 1990 i 1992 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 537 w kolumnie 7 UN 1994 dodaje się kod „354”, a w kolumnie

13 UN 1993 (2. pozycja) i 1999 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 539 w kolumnie 13 UN 2004 i 2008 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 541 w kolumnie 13 UN 2021 i 2024 (3. pozycja) dodaje się

kod „V12” a w UN 2025 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 543 w kolumnie 13 UN 2026 skreśla się kod „V12”.
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m Na str. 545 w kolumnie 7 UN 2037 (w każdej pozycji) dodaje się kod
„344”, a w kolumnie 13 UN 2046, 2047 (2. pozycja) i 2048 dodaje
się kod „V12”.

m Na str. 547 w kolumnie 13 UN 2049, 2052, 2053, 2055, 2057 (2.
pozycja) i 2059 (4. pozycja) dodaje się kod „V12”, a w kolumnie 15
UN 2054 kod „S20” zastępuje się kodem „S14”.

m Na str. 551 w kolumnie 7 UN 2208 skreśla się kod „313”, a w kolumnie
13 UN 2205, 2206 (2. pozycja) i 2209 dodaje się kod „V12”, oraz
w UN 2210 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 553 w kolumnie 7 UN 2232 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 2219, 2222, 2225, 2227 i 2234 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 555 w kolumnie 13 UN 2235, 2238, 2243 do 2245 i 2247
dodaje się kod „V12”.

m Na str. 557 w kolumnie 13 UN 2260, 2265 i 2269 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 559 w kolumnie 13 UN 2271 do 2276, 2279, 2282, 2283 i 2286

dodaje się kod „V12”.
m Na str. 561 w kolumnie 13 UN 2289, 2290, 2293, 2294, 2297, 2299,

2300, 2302 i 2303 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 563 w kolumnie 13 UN 2310, 2311, 2313, 2319 do 2321 i 2323

do 2325 dodaje się kod „V12”, a w UN 2316 i 2318 skreśla się kod
„V12”.

m Na str. 565 w kolumnie 7 UN 2334 i 2337 dodaje się kod „354”,
a w kolumnie 13 UN 2326 do 2332 i 2341 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 567 w kolumnie 13 UN 2344 (2. pozycja), 2348 i 2351 (2.
pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 569 w kolumnie 13 UN 2361, 2364, 2366 i 2368 dodaje się
kod „V12”.

m Na str. 571 w kolumnie 7 UN 2382 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 2392 i 2394 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 573 w kolumnie 7 UN 2407 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 2405 i 2413 dodaje się kod „V12” i w kolumnie 15 UN 2407
kod „S18” zastępuje się kodem „S14”.

m Na str. 575 w kolumnie 13 UN 2430 skreśla się kod „V12”, a w UN
2431 do 2433 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 579 w kolumnie 13 UN 2466 i 2471 skreśla się kod „V12”,
a w UN 2470 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 581 w kolumnie 7 UN 2477, 2480 do 2482, 2484, 2485, 2487
i 2488 dodaje się kod „354”, a w kolumnie 13 UN 2478 (2. pozycja)
dodaje się kod „V12”.
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m Na str. 583 w kolumnie 13 UN 2491, 2496, 2498, 2501 (2. pozycja),
2504 i 2511 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 585 w kolumnie 7 UN 2521 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 2514, 2515, 2518, 2520, 2524 do 2529 i 2533 dodaje się kod
„V12”.

m Na str. 587 w kolumnie 13 UN 2541 dodaje się kod „V12”, a w UN
2545 do 2547 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 589 w kolumnie 13 UN 2560, 2564 (2. pozycja) i 2565 dodaje
się kod „V12”, a w UN 2570 i 2573 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 591 w kolumnie 13 UN 2580 do 2582 i 2586 dodaje się kod
„V12”.

m Na str. 593 w kolumnie 7 UN 2606 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 2590 kod „V1” zastępuje się kodem „V11” i w UN 2607 do
2610 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 595 w kolumnie 13 UN 2614, 2617 do 2618, 2620 i 2621
dodaje się kod „V12” i w UN 2624 i 2628 do 2630 skreśla się kod
„V12”, a w UN 2627 dodaje się kod „V11”.

m Na str. 597 w kolumnie 7 UN 2644 i 2646 dodaje się kod „354”,
a w kolumnie 13 UN 2642 skreśla się kod „V12” i w UN 2656 dodaje
się kod „V12”.

m Na str. 599 w kolumnie 7 UN 2668 dodaje się kod „354”, w kolumnie
13 UN 2661 do 2667, 2669 (2. pozycja), 2672 i 2677 (2. pozycja)
dodaje się kod „V12”, a w kolumnie 15 UN 2668 kod „S19” zastępuje
się kodem „S14”.

m Na str. 601 w kolumnie 13 UN 2679 (2. pozycja), 2681 (2. pozycja),
2684, 2688, 2689 i 2693 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 603 w kolumnie 13 UN 2707 (2. pozycja), 2709 i 2710 dodaje
się kod „V12”, a w UN 2714 i 2715 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 605 w kolumnie 13 UN 2727 skreśla się kod „V12”, a w UN
2730, 2732, 2733 (3. pozycja), 2735 (3. pozycja) i 2739 dodaje się kod
„V12”.

m Na str. 607 w kolumnie 13 UN 2747, 2752 i 2753 dodaje się kod
„V12”, w UN 2757 kody „V12 i V11” skreśla się, a w kolumnie 15
UN 2757 (2. pozycja) skreśla się kod „S19”.

m Na str. 609 w kolumnie 13 UN 2759 i 2761 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 611 i 613 w kolumnie 13 UN 2763, 2771, 2775, 2777 i 2779

skreśla się kod „V12”.
m Na str. 615 w kolumnie 13 UN 2783 i 2786 skreśla się kod „V12”,

a w UN 2785 dodaje się kod „V12”.
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m Na str. 617 w kolumnie 13 UN 2788 (3. pozycja) i 2790 (2. pozycja)
dodaje się kod „V12”.

m Na str. 619 w kolumnie 13 UN 2801 (3. pozycja) i 2810 (3. pozycja)
dodaje się kod „V12”, a w UN 2811 (1. pozycja) dodaje się kod „V10”.

m Na str. 621 w kolumnie 13 UN 2813 skreśla się kod „V12”, a w UN
2815, 2817 (2. pozycja), 2818 (2. pozycja), 2819, 2820 i 2821 (2.
pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 623 w kolumnie 13 UN 2829, 2831, 2837 (2. pozycja), 2840
do 2842 i 2849 dodaje się kod „V12”, a w UN 2830 skreśla się kod
„V12”.

m Na str. 625 w kolumnie 13 UN 2850 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 627 w kolumnie 7 UN 2880 skreśla się kod „313”, a w kolumnie

13 UN 2872 (2. pozycja), 2873 i 2874 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 629 w kolumnie 13 UN 2881 i 2907 skreśla się kod „V12”,

a w UN 2902 (3. pozycja), 2903 (3. pozycja) i 2904 dodaje się kod
„V12”.

m Na str. 631 w kolumnie 7 UN 2910 i 2916 do 2919 dodaje się kod
„325”.

m Na str. 633 w kolumnie 13 UN 2922 (3. pozycja) i 2924 (3. pozycja)
dodaje się kod „V12”, a w UN 2925 i 2926 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 635 w kolumnie 13 UN 2928 i 2940 skreśla się kod „V12”,
a w UN 2933 do 2935, 2937 i 2941 do 2943 dodaje się kod „V12”.

m Na str. 637 w kolumnie 13 UN 2946 i 2947 dodaje się kod „V12”
i w UN 2969 dodaje się kod „V11”,

m Na str. 639 w kolumnie 7 UN 2985 do 2988 skreśla się kod „274”,
a w kolumnie 13 UN 2991 (3. pozycja) i 2992 (3. pozycja) dodaje się
kod „V12”.

m Na str. 641 w kolumnie 7 UN 2994 skreśla się kod „648”, a w kolumnie
13 UN 2993 (3. pozycja), 2994 (3. pozycja), 2995 (3. pozycja), 2996
(3. pozycja) i 2997 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 643 w kolumnie 13 w 3. pozycjach UN 2998 do 3010 dodaje
się kod „V12”.

m Na str. 645 i 647 w kolumnie 13 w 3. pozycjach UN 3011 do 3020
dodaje się kod „V12”.

m Na str. 649 w kolumnie 7 UN 3023 dodaje się kod „354”, a w kolumnie
13 UN 3027 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 651 w kolumnie 13 UN 3048 skreśla się kod „V12”, a w UN
3054 do 3056, 3065 (2. pozycja) i 3066 (2. pozycja) dodaje się kod
„V12”.

12



m Na str. 653 w kolumnie 13 UN 3078, 3084 i 3085 skreśla się kod
„V12”, w UN 3082 dodaje się kod „V12”, a w kolumnie 14 UN 3077
kod „VV3” zastępuje się kodem „VV1”.

m Na str. 655 w kolumnie 7 UN 3090 i 3091 dodaje się kod „656”,
w kolumnie 13 UN 3086 do 3089 skreśla się kod „V12”, a w UN 3092
dodaje się kod „V12”.

m Na str. 657 w kolumnie 13 UN 3095 i 3096 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 661 w kolumnie 13 UN 3124 i 3125 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 665 w kolumnie 13 UN 3140 (3. pozycja), 3141 i 3142 (3.

pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 667 w kolumnie 7 UN 3145 skreśla się kod „274”, a w kolumnie

13 UN 3143, 3146 i 3147 skreśla się kod „V12” i w UN 3144 (3.
pozycja) i 3145 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 671 w kolumnie 7 UN 3167 do 3169 skreśla się kod „274”,
a w kolumnie 13 UN 3170 i 3175 skreśla się kod „V12” i w UN 3172
(3. pozycja) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 673 i 675 w kolumnie 13 UN 3179, 3180, 3189, 3190 i 3205
skreśla się kod „V12”.

m Na str. 677 w kolumnie 7 UN 3210 kod „605” zastępuje się kodem
„351”, w UN 3211 skreśla się kod „274”, w UN 3212 kod „559”
zastępuje się kodem „349”, w UN 3213 kod „604” zastępuje się
kodem „350” i w UN 3214 kod „608” zastępuje się kodem „353”,
a w kolumnie 13 UN 3208 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 679 w kolumnie 7 UN 3216 do 3219 skreśla się kod „274”.
m Na str. 683 w kolumnie 7 UN 3246 dodaje się kod „354”, a w UN

3248 i 3249 skreśla się kod „274”.
m Na str. 685 w kolumnie 10 UN 3257 kod „SGAV” zastępuje się

kodem „LGAV”, a w kolumnie 13 UN 3259 do 3263 skreśla się kod
„V12”.

m Na str. 687 w kolumnie 13 w 3. pozycjach UN 3264 do 3267 dodaje
się kod „V12”.

m Na str. 689 w kolumnie 13 UN 3271 (2. pozycja), 3272 (2. pozycja),
3276 (3. pozycja) i 3278 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”„

m Na str. 691 w kolumnie 13 w 3. pozycjach UN 3280 do 3282 dodaje
się kod „V12”, a w UN 3283 skreśla się kod „V12”.

m Na str. 693 w kolumnie 13 UN 3284 i 3285 skreśla się kod „V12”,
w UN 3287 (3. pozycja) dodaje się kod „V12” i w UN 3288 (1.
pozycja) dodaje się kod „V10”.
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m Na str. 695 w kolumnie 7 UN 3295 skreśla się kod „649”, w kolumnie 13
UN 3290 w 1. pozycji dodaje się kod „V10” i w 2. pozycji skreśla się kod
„V12” oraz w UN 3293 i 3295 (w ostatniej pozycji) dodaje się kod „V12”.

m Na str. 699 w kolumnie 13 UN 3320 (2. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 701 w kolumnie 7 UN 3323 dodaje się kod „325”, a w UN

3328 do 3331 dodaje się kod „326”.
m Na str. 703 w kolumnie 13 UN 3336 (4. pozycja) dodaje się kod

„V12” i w UN 3341 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 705 w kolumnie 13 UN 3342 i 3345 skreśla się kod „V12”,

a w UN 3347 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”
m Na str. 707 w kolumnie 13 UN 3349 skreśla się kod „V12”, a w UN

3348, 3351 (3. pozycja) i 3352 (3. pozycja) dodaje się kod „V12”.
m Na str. 714 w kolumnie 4 UN 3393 nr rozpoznawczy „X333”

zastępuje się numerem „X432”.
m Na str. 717 w kolumnie 7 UN 3401 i 3402 skreśla się kod „274”,

a w kolumnie 13 UN 3400 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 719 w kolumnie 13 UN 3410, 3413 (3. pozycja), 3414 (3.

pozycja) i 3415 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 721 w kolumnie 13 UN 3418, 3421 (2. pozycja), 3422, 3426

i 3429 dodaje się kod „V12”.
m Na str. 723 w kolumnie 13 UN 3432, 3434 i 3440 (3. pozycja) dodaje

się kod „V12” i w UN 3439 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 725 i 727 w kolumnie 13 UN 3450, 3462 i 3464 skreśla się

kod „V12”.
m Na str. 729 w kolumnie 7 UN 3468 dodaje się kod „356”, a w kolumnie

13 UN 3465 do 3467 skreśla się kod „V12”.
m Na str. 731 w kolumnie 13 UN 3471 (2. pozycja) i 3472 dodaje się

kod „V12”.
m Na str. 733 w kolumnie 7 UN 3480 i 3481 dodaje się kody „348, 656”.
m Na str. 735 pod tekstem dodaje się wyrazy:

„Akumulatory, nikiel – wodorek metalu 3496 9–M111)”
1) Nie podlegają przepisom ADR

m Na str. 753 w kolumnie 3 (w wierszu „Czteronitrometan”) wyrazy
„5.1–OT1” zastępuje się wyrazami „6.1–T01”.

m Na str. 759 pod pozycją „Dyspersja metali ziem
alkalicznych” dodaje się wyrazy:
„Dyspersja metalu alkalicznego lub metalu ziem
alkalicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3482 4.3–WF1”

m Na str. 766 pod tekstem strony dodaje się wyrazy:
„Hydrazyna w roztworze wodnym zapalnym 3484 8–CFT”
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m Na str. 767 w kolumnie 3 (w wierszach „Izocyjanian izobutylu” do
„Izocyjanian metoksymetylu”) wyrazy „3–FT1, 3–FT1 i 3–FT1”
zastępuje się wyrazami „6.1–TF1, 6.1–TF1 i 6.1–TF1”

m Na str. 768 pod pozycją „Jednostka poddana
fumigacji” podaje się wyrazy:
„Jod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3495 8–CT2”

m Na str. 777 pod pozycją „– ciekły reagujący
z wodą, i.n.o.” w kolumnie 2 i 3 dodaje się
wyrazy: 3490 6.1–TFW

3491 6.1–TFW”
Ponadto pod pozycją „– ciekły żrący, i.n.o,”
dodaje się wyrazy:
„– zapalny żrący, i.n.o . . . . . . . . . . . . . 3488 6.1–TFC

3489 6.1–TFC
3492 6.1–TFC
3493 6.1–TFC”

m Na str. 781 w 12 pozycji od góry skreśla się wyrazy „(nitryl kwasu
metakrylowego)”, a w kolumnie 3 wyrazy „3–FT1” zastępuje się
wyrazami „6.1–TF1”.

m Na str. 783 w kolumnie 2 i 3 nad wyrazami „1649
6.1–T3” na początku strony dodaje się wyrazy „ 3483 6.1–TF1”

m Na str. 795 w kolumnie 2 i 3 pod wyrazami
„2880 5.1–O2” dodaje się wyrazy . . . . . . .„ 3487 5.1–OC2”
Ponadto pod wyrazami „1748 5.1–O2” dodaje się
wyrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„ 3485 5.1–OC2

3486 5.1–OC2”
m Na str. 799 pod pozycją „Ropa naftowa surowa”

dodaje się wyrazy:
„Ropa naftowa surowa zasiarczona . . . . . . . 3494 3–TF1”
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m Do str. 376 – w wykazie następujące towary niebezpieczne otrzymują nowe brzmienie

1 2 3 4 5

1510 CZTERONITROMETAN 6.1—TO1 665 6.1+8

2030 HYDRAZYNA W ROZTWORZE WODNYM
– o zawartości ponad 37% masowo hydrazyny

8—CT1 86 8+6.1

8—CT1 86 8+6.1

2474 TIOFOSGEN 6.1—T1 66 6.1

2483 IZOCYJANIAN IZOPROPYLU 6.1—TF1 663 6.1+3

2486 IZOCYJANIAN IZOBUTYLU 6.1—TFl 663 6.1+3

2605 IZOCYJANIAN METOKSYMETYLU 6.1—TF1 663 6.1+3

3079 METAKRYLONITRYL STABILIZOWANY 6.1—TF1 663 6.1+3

m Do str. 732 – dodaje się nowe numery rozpoznawcze (UN) towarów niebezpiecznych w nastę-

1 2 3 4 5

3482 DYSPERSJA METALU ALKALICZNEGO,
ZAPALNA lub DYSPERSJA METALU ZIEM
ALKALICZNYCH, ZAPALNA

4.3—TF1 X333 4.3+3

3483 MIESZANINA PRZECIWSTUKOWA DO PALIWA
SILNIKOWEGO

6.1—TF1 663 6.1+3

3484 HYDRAZYNA W ROZTWORZE WODNYM,
ZAPALNYM zawierają ca ponad 37% masowo
hydrazyny

8—CF1 886 8+3+6.1

3485 PODCHLORYN WAPNIOWY SUCHY ŻRĄCY lub
w MIESZANINIE ŻRĄCEJ zawierającej ponad 39%
aktywnego chloru i 8,8% aktywnego tlenu

5.1—OC2 58 5.1+8

3486 PODCHLORYN WAPNIOWY W MIESZANINIE,
SUCHEJ, ŻRĄCEJ zawierającej ponad 10% i nie

więcej niż 39% aktywnego chloru

5.1—OC2 58 5.1+8
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 354,
609

1
B/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14, TU15

AT CV1, CV13,
CV28

S9, S14

II 530 2
E

ELQ22
E2

L4BN, T7 AT CV13, CV28

III 530 3
E

LQ7
E1

L4BN, T4 AT CV13, CV28 V12

II 354,
279

1
C/D

LQ17
E4

L10CH,
TU14,

TU15, T20

AT CV1, CV13,
CV28

S9, S14

I 354 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
T20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

II 354 2
C/D

LQ0
E2

L4BH,
TU14,

TU15, TU20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 354 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, T20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 354 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, TU20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

pującym brzmieniu

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 182,
183,
506

1
B/E

LQ0
E0

L10BN,
TU1

FL CV 23 V1 S2, S20

I 1
C/D

LQ0
E5

L10CH,
TU14,

TU15, T14

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 530 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
T10

FL CV13, CV28 S2, S14

II 314 2
E

LQ1
E2

SGAN
TU3

AT CV24, CV35 V11

III 314 3
E

LQ5
E1

SGAN
TU3

AT CV24, CV35
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1 2 3 4 5

3487 PODCHLORYN WAPNIOWY UWODNIONY,
ŻRĄCY lub W MIESZANINIE UWODNIONEJ
ŻRĄCEJ zawierającej mniej niż 5,5% i nie więcej
niż 16% wody

5.1—OC2 58 5.1 + 8

3488 MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY,
ZAPALNY, ŻRĄCY I.N.O. o toksyczności
inhalacyjnej do 200 ml/m3 i o stężeniu pary co
najmniej 500 LC50

6.1—TFC 663 6.1+3+8

3489 MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY
ZAPALNY, ŻRĄCY I.N.O. o toksyczności
inhalacyjnej do 1000 ml/m3 i o stężeniu pary
nasyconej co najmniej 10 LC50

6.1—TFC 663 6.1+3+8

3490 MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY
REAGUJĄCY Z WODĄ, ZAPALNY, I.N.O.
o toksyczności inhalacyjnej do 200 ml/m3 i o stężeniu
pary nasyconej co najmniej 500 LC50

6.1—TFW 623 6.1+3+4.3

3491 MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY
REAGUJĄCY Z WODĄ, ZAPALNY, I.N.O.
o toksyczności inhalacyjnej do 1000 ml/m3

i o stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC50

6.1—TFW 623 6.1+3+4.3

3492 MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY,
ŻRĄCY, ZAPALNY, I.N.O. o toksyczności
inhalacyjnej do 200 ml/m3 i o stężeniu pary nasyconej
co najmniej 500 LC50

6.1—TFC 668 6.1+3+8

3493 MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY,
ŻRĄCY, ZAPALNY, I.N.O. o toksyczności
inhalacyjnej do 1000 ml/m3 i o stężeniu pary
nasyconej co najmniej 10 LC50

6.1—TFC 668 6.1+3+8

3494 ROPA NAFTOWA SUROWA ZASIARCZONA,
ZAPALNA, TRUJĄCA

3—FT1 336 3+6.1

3—FT1 336 3+6.1

3—FT1 36 3+6.1

3495 JOD 8—CT2 86 8+6.1

3496 Akumulatory, nikiel – wodorek metalu 9—M11
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II 314, 322 2
E

LQ1
E3

SGAN
TU3

AT CV24, CV28 V11

I 274 1
C/D

LQ0
E0

L15CH,
TU14,

TU15, T22

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 274 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, T20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 274 1
C/D

LQ0
E0

L15CH,
TU14,

TU15, T22

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 274 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, T20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 274 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, T22

FL CV1, CV13,
CV28 S2, S9,

S14

I 274 1
C/D

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, T20

FL CV1, CV13,
CV28

S2, S9,
S14

I 343 1
C/E

LQ0
E0

L10CH,
TU14,

TU15, T14

FL CV13, CV28 S2, S22

II 343 2
D/E

LQ1
E2

L4BH,
TU15, T7

FL CV13, CV28 S2, S22

III 343 3
D/E

LQ5
E1

L4BH,
TU15, T4

FL CV13, CV28 V12 S2

III 279 3
E1

LQ 5
E1

SGAN, T1 AT CV13, CV28 VV9

NIE PODLEGA PRZEPISOM ADR
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