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Oświadczenie własne dla dostawy  

zużytych tłuszczów i olejów spożywczych do produkcji paliw 

 

Przedsiębiorstwo wytwarzające odpady:  ______________________________________________ 

ulica:  ____________________________________________________________ 

kod pocztowy, miejscowość:  ____________________________________________________ 

kraj: ____________________________________________________________ 

 

dla biomasy zrównoważonej w myśl Dyrektywy (UE) 2018/20011  

Odbiorca: _____________________________________________________________________ 

numer kontraktu lub umowy: ____________________________________________________ 

ilość powstałego odpadu/pozostałości4: ____________t miesięcznie  i/lub   ____________t rocznie 

(właściwe proszę zaznaczyć krzyżykiem) 

1.  Dostarczony materiał to wyłącznie zużyte tłuszcze i oleje spożywcze.2                             

Nie dokonano zmieszania z biomasą innego pochodzenia. 

2.  

 

Materiał jest  (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną kratkę) 

a) w całości lub częściowo pochodzenia roślinnego.3 

  b) w całości lub częściowo pochodzenia zwierzęcego.3 

3.   Spełnione są wymagania krajowej legislacji odpadowej w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów i zarządzania odpadami.  

Wskazówka: Niniejszym oświadczeniem własnym przedsiębiorstwo wytwarzające odpady przyjmuje do wiadomości, że 

audytorzy zatwierdzonych jednostek certyfikujących mogą zweryfikować przestrzeganie wymogów określonych w Dyrektywie 

(UE) 2018/2001. Należy mieć na uwadze, że audytorom jednostek certyfikujących mogą towarzyszyć obserwujący ich pracę 

audytorzy Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia. Ponadto zarówno pracownikom REDcert, jak i również audytorom 

zatwierdzonym przez REDcert należy zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli specjalnej lub audytu obserwacyjnego. 

 

 

________________________                      ___________________________________ 
                miejscowość, data                                                            podpis 
 
 
1 Wyłącznie biomasa zdefiniowana jako ulegająca biodegradacji frakcja produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia 

biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, z leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w 

tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegająca biodegradacji frakcja odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich 

pochodzenia biologicznego (Dyrektywa (UE) 2018/2001).  

2 Proszę zauważyć, że w niektórych państwach członkowskich tłuszcze zwierzęce nie są uznawane za biomasę. Biopaliwa 

wyprodukowane z surowców pochodzenia zwierzęcego mogą być w tych państwach traktowane jako biopaliwa 

niedpodlegające zaliczeniu do obowiązkowego udziału biopaliw.    

3 Olej roślinny, który był wykorzystywany do duszenia lub smażenia w głębokim tłuszczu produktów zwierzęcych, może 

zawierać nieuniknione części pochodzenia zwierzęcego. Te nieuniknione części nie są klasyfikowane jako tłuszcz/olej 

pochodzenia zwierzęcego.  

4 Całkowita ilość dostarczonego odpadu/pozostałości jako średnia ostatnich 12 miesięcy. 

 


