
Załącznik do świadectwa dostawy 

 

przedsiębiorstwo dokonujące dostawy: ………………………………. 

ulica: ……………………………………………………………………… 

kod pocztowy, miejscowość: ………………………………………… 

numer kontraktu / umowy ………………………………………………. 

pieczęć odbiorcy 

 

 

 

 

 

Oświadczenie własne dotyczące dostawy odpadów lub pozostałości  
z przeznaczeniem do produkcji biopaliw w ramach rozporządzenia w sprawie 

zrównoważonego rozwoju biopaliw 
w związku z § 2 rozporządzenia w sprawie wykazu odpadów 

 

Informacje dotyczące możliwości zaliczania biopaliw w celu wypełnienia zobowiązań stosownie do § 

37a ust. 1 zdanie 1 i 2 w związku z ust. 3 federalnej ustawy o ochronie przed imisjami oraz w celu 

wypełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju biomasy stosownie do rozporządzenia w sprawie 

zrównoważonego rozwoju biopaliw (Biokraft-NachV). 

Odpad lub pozostałość nie pochodzi z gospodarki rolnej, leśnej i rybnej lub z akwakultur. Dostarczony 

odpad lub pozostałość to wyłącznie biomasa w myśl rozporządzenia w sprawie biomasy. 

Przedmiotem dostawy jest odpad w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zrównoważonego 

rozwoju biopaliw w związku z § 2 rozporządzenia w sprawie wykazu odpadów i / lub pozostałość w 

myśl § 2 ust. 11 rozporządzenia w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw w związku z § 2 

rozporządzenia w sprawie wykazu odpadów. Zużyte tłuszcze i oleje spożywcze to tłuszcze roślinne i 

oleje użyte do pieczenia lub smażenia potraw, których zużycie miało miejsce w zwyczajowy sposób 

(odpowiednie ilości i czasy trwania ich używania zostały opublikowane przez Federalny Instytut 

Rolnictwa i Wyżywienia w Monitorze Federalnym).  

Zanieczyszczenia olejami zwierzęcymi i tłuszczami nie są skutkiem działań zamierzonych.  

W przypadku odpadu lub pozostałości spełniony został obowiązek zapobiegania powstawaniu 

odpadów lub pozostałości.  

Biomasa nie jest odpadem lub pozostałością wyłącznie na skutek przekroczenia daty przydatności.  

 

Wskazówka: Niniejszym oświadczeniem własnym przedsiębiorstwo wytwarzające odpad przyjmuje do wiadomości, że 
audytorzy jednostek certyfikujących zatwierdzonych przez Federalny Instutut Rolnictwa i Wyżywienia (ewentualnie w obecności 
rzeczoznawców tego instytutu) mogą prowadzić kontrole na miejscu, których celem jest sprawdzenie przestrzegania wymogów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw. Przedsiębiorstwo udziela im odpowiednich praw 
do prowadzenia kontroli oraz do poruszania się na terenie przedsiębiorstwa. Oświadczenie własne jako osobny dokument lub 
jako część integralna niniejszej umowy dostawy odpadów lub pozostałości jest ważne nie dłużej niż przez okres jednego roku 
licząc od daty jego wystawienia. 
 

 

________________________     ___________________________ 

data, miejscowość       podpis 


