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 Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej prosi o wyjaśnienie sytuacji prawnej i faktycznej 

rolników przewożących saletrę amonową w ilościach powyżej 1000 kg, w związku  

z wejściem w życie od 01.07.2017 r. zmian w ADR, które zaliczyły saletrę amonową do 

materiałów niebezpiecznych.  

  Otrzymujemy liczne sygnały i zapytania od rolników z naszego województwa na ten 

temat, z których wynika, że wiedza rolników w przedmiotowym temacie pochodzi od 

krótkich i niekompletnych anonsów medialnych. W szczególności rolnicy są zainteresowani 

następującymi kwestiami: 

- czy przewóz saletry amonowej od hurtowni do gospodarstwa środkami transportu 

gospodarstwa, a także przewóz saletry amonowej z gospodarstwa na pole, w tym także saletry 

luzem w zasobnikach rozsiewaczy, mieści się w przepisach ADR dopuszczających zwolnienia 

z obowiązku stosowania przepisów ogólnych, gdy  osoba wykonująca przewóz saletry 

amonowej wykonuje to w ramach czynności pomocniczych,  

- czy przewóz saletry amonowej z gospodarstwa na pole można traktować, korzystając przy 

tym ze zwolnienia, tak jak na przykład przewóz paliw na plac budowy,  

- czy rolnik transportujący saletrę amonową z gospodarstwa na pole ciągnikiem z przyczepą 

lub w zasobniku rozsiewacza nawozów musi przestrzegać wszystkich odpowiednich 

przepisów ADR dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych tj.: oznakowania pojazdu 

tablicami, posiadania dokumentu potwierdzającego przeszkolenie oraz zdanie egzaminu,  

- czy rolnik dokonujący przewozu saletry własnymi środkami do i z gospodarstwa będzie 

traktowany, tak jak profesjonalny przewoźnik podlegający ADR i będzie musiał mieć tak 

zwanego doradcę,  

- jakich kar może się spodziewać rolnik przewożący saletrę amonową w ramach 

wykonywanej działalności rolniczej, jeśli taka czynność będzie uznana za naruszającą 

przepisy ADR. 

 Prosimy o pilną odpowiedź na wyżej wymienione pytania i w zależności od kierunku 

interpretacji Śląska Izba Rolnicza podejmie się upowszechnienia informacji na ten temat 

wśród rolników. 
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