DEKLARACJA KLIENTA
DOT. SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA
NABYWCA1:
Nazwa firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa/Adres siedziby ……………………………………………………………………………
………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP, REGON, KRS - …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Rodzaj prowadzonej działalności uzasadniającej wydanie towaru: ……………….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….……………......................................

Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wg KRS lub innego rejestru właściwego2:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
PESEL lub Nr dowodu tożsamości ……………..……………… Rodzaj dowodu tożsamości3 …………………………………….……

Przedstawiciel upoważniony do przejęcia towaru w momencie jego wydania4:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Rodzaj dowodu tożsamości ………………………………………………..………….Nr dowodu tożsamości ………………………………

OŚWIADCZENIE NABYWCY
dotyczące szczegółowego stosowania substancji będącej prekursorem materiałów
wybuchowych podlegającym ograniczeniom, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 5 oraz prekursorem narkotyków kategorii III w
rozumieniu Rozporządzenia WE NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lutego 2004r. w sprawie obrotu prekursorów narkotykowych kat. III
Przedmiot wydania:
Nazwa handlowa produktu……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prekursor materiałów wybuchowych i narkotyków podlegający ograniczeniom ……………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………..Ilość (kg/l)6 ……….……… Stężenie [ % ] …………….
Zamierzone stosowanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Proszę wypełnić drukowanymi literami
Jeśli upoważnienie zostało delegowane podstawa tej delegacji musi zostać załączona.
3 Dla firm rejestrowanych w KRS wystarczy PESEL. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej konieczny nr dowodu tożsamości.
4 Nieobecność osoby upoważnionej przy wydaniu towaru lub próba podania innego niż przesłany skanem dowodu tożsamości uniemożliwia
wydanie towaru z winy odbiorcy
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i
stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr
98/2013 (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 1).
6 Podać właściwą jednostkę miary
2

Niniejszym oświadczam, że:
1. Produkt nie został zakupiony do celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Produkt nie będzie udostępniany przeciętnym użytkownikom, wprowadzany, posiadany ani
używany przez nich.
3. Produkt nie będzie przeznaczony do nielegalnego wytwarzania, przetwarzania ani
wzbogacania narkotyków.
4. Respektuję i stosuję przepisy Rozporządzenia WE NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie obrotu prekursorów narkotykowych kat. III.
5. Produkt handlowy oraz zawarta w nim substancja lub mieszanina będą stosowane wyłącznie
we wskazanym celu, który jest zgodny z prawem oraz zostaną sprzedane lub dostarczone
innemu nabywcy wyłącznie, jeśli złoży on podobne oświadczenie co do zamierzonego
stosowania, przy poszanowaniu ograniczeń ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2019/1148
w odniesieniu do udostępniania przeciętnym użytkownikom.
6. Produkt nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży/zbycia/dostarczenia do krajów objętych
sankcjami Unii Europejskiej lub międzynarodowymi zakazującymi działań handlowych
związanych z towarami lub z naruszeniem tych sankcji. W przypadku uchybienia temu
zakazowi, zobowiązuję się naprawić w całości szkodę, którą poniesie distripark.com Sp. z o.o.

Imię i nazwisko: …………………………………………………. Stanowisko: ……………………………………………

Data: …………………….. Podpis: ……………………………………..…..

