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Oświadczenie własne  

dla dostawy odpadów lub pozostałości do produkcji paliw  

Przedsiębiorstwo wytwarzające odpady:_________________________________________________________ 

ulica: __________________________________________________________________________________ 

kod pocztowy, miejscowość: __________________________________________________________________ 

kraj: _________________________________________________________________________________ 

dla biomasy zrównoważonej w myśl Dyrektywy (UE) 2018/2001  

Odbiorca: _______________________________________________________________________________ 

numer kontraktu lub umowy: ______________________________________________________________ 

ilość powstałego odpadu/pozostałości1: _______________t miesięcznie i/lub  ____________t rocznie. 

(właściwe proszę zaznaczyć krzyżykiem) 

1.  Dostarczony odpad lub pozostałość to wyłącznie biomasa w myśl Dyrektywy (UE) 2018/2001. 

2.  Odpad lub pozostałość pochodzi z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa lub z akwakultur.  

  

 

Jeżeli tak: 

Odpad lub pozostałość spełnia wymagania określone w artykule 29 Dyrektywy (UE) 2018/2001.  

3. Odpad lub pozostałość powstał (powstała) w wyniku następującego procesu: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Dostawę stanowi następujący odpad lub następująca pozostałość*: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Proszę wymienić każdy dostarczony odpad lub każdą dostarczoną pozostałość. W razie potrzeby proszę podać kod odpadu. 

W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego konieczne jest podanie właściwej kategorii zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. 

5.   Spełnione zostały przepisy dotyczące oznakowania i transportu łącznie z przepisami dotyczącymi dokumentacji 

handlowej. W przypadku posiadania świadectw weterynaryjnych zostaną one dołączone do dokumentów 

handlowych. 

6.  Przedmiotowy odpad lub przedmiotowa pozostałość pochodzi wyłącznie z przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady, 

którego podpis widnieje na niniejszym dokumencie, oraz nie został zmieszany / nie została zmieszana z inną 

biomasą. Przedsiębiorstwo wytwrzające odpady nie przyjmuje od innego przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady 

żadnych odpadów i żadnych pozostałości w celu zmieszania biomasy. 

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

jednostek certyfikujących mogą zweryfikować przestrzeganie istotnych 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 
 
* Realizując dostawę zużytych tłuszczów i olejów spożywczych należy wskazać, czy przedmiotowe tłuszcze lub oleje są na bazie 

zwierzęcej, czy roślinnej.  
1 Całkowita ilość dostarczonego zrównoważonego odpadu/biomasy jako średnia ostatnich 12 miesięcy 


