Oświadczenie o dostawach odpadu
lub materiału resztkowego do produkcji biopaliw ramach 36. Rozporządzenia wdrażającego
do Ustawy Federalnej o ochronie przeciwko imisjom ( 36. BImSchV) i Rozporządzenia o zrównoważeniu produkcji biopaliw ( Biokraft- NachV)
Informacja o podwójnym zaliczeniu biopaliw do wypełnienia obowiązku wynikającego z §37
a, ust.1, zdanie 1 a 2 w związku z ust. 3 Ustawy Federalnej o Ochronie Przeciwko Imisjom
(BImSchV) i informacje o spełnieniu przesłanek utrzymalności biomasy wg. Rozporządzenia
o Zrównoważeniu w Produkcji Biopaliw ( Biokraft- NachV)
Nazwa dostawcy:

Ostrzeżenie: Składając niniejsze oświadczenie, niżej
podpisany, przyjmuję do wiadomości, iż audtytorzy
organów certyfikujących, które zostały zatwierdzone
przez BLE mogą przeprowadzić kontrolę na miejscu,
sprawdzając czy wymagania 36. Rozporządzenia
BlmSchV i wymagania dotyczące utrzymywalności
biomasy zgodnie z rozporządzeniem Biokraft- NachV
są spełniane.Operator zapewni odpowiednie prawo
dostępu. Samo oświadczenie, albo oświadczenie
jako część umowy dostawy odpadu lub materiału
resztkowego jest ważne maksymalnie w ciągu
jednego roku od jego wydania.

Ulica:
Kod pocztowy / Miasto:
Państwo:
Numer umowy / numer zamówienia:
Odbiorca: TRAFIN OIL PL, Sp. z o.o.

(Odpowiednią opcję proszę zaznaczyć krzyżykiem)

1.

X

2.

Dostarczany odpad lub materiał resztkowy składa się tylko z biomasy, która została uzyskana
zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym biomasy.
Odpad lub materiał resztkowy pochodzi z rolnictwa, leśnictwa, rybołóstwa lub akwakultury TAK NIE X
Jeżeli tak: Odpady lub resiudumm spełniają wymagania ustanowione w § 4-7 Rozporządzenia
o zrównoważeniu w produkcji biopaliw Biokraft - NachV
Dostawa składa się z następujących odpadów lub materiałów resztkowych.

3.

Odpady, do których można zastosować przepisy ustawy o recyklingu ( Kreislaufwirrtschaftsgasetz-KrWG)
za wyjątkiem tłuszczów i olejów roślinnych, których użyto do pieczenia, smażenia i gotowania.
Proszę wskazać każdy z dostarczonych odpadów lub materiałów resztkowych. Każda dostawa musi być
jednoznacznie zidentyfikowana za pomocą listy surowców, wydanej przez BLE ( Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung - German federal Agency for Agriculture and Food) i musi być oznaczona
odpowiednim kodem surowca:
X

Materiały resztkowe:

surowy glicerol

gnojowica i gnój

słoma a

smoła oleju

X

tluszcze jadalne i oleje

W przypadku tłuszczów jadalnych i olejów
X

Tłuszcze i oleje roślinne używane
do pieczenia i smażenia

Materiał z lingocelulozy

Nie występuje celowa kontaminacja
tluszczami i olejami zwierzęcymi

Materiał nieżywnościowy z celulozy

X

Użyte w zakresie standardowym ( odpowiadająca ilość i ważność została opublikowana w biuletynie
wdrażającym BLE ( Bundesanzeiger)

4.

X

Został spełniony obowiązek przeciwdziałania powstaniu odpadu/materiału resztkowego

5.

X

Data ważności odpadów lub materiałów resztkowych nie została przekroczona

6.

X

Odpowiednie odpady lub materiały resztkowe nie zostały zmieszane z biomasą innego pochodzenia
na żadnym etapie.

