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OŚWIADCZENIE NABYWCY 

Dotyczące szczegółowego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego 
ograniczeniom, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 
(1).(Proszę wypełnić drukowanymi literami)Niżej podpisany: 

Imię i nazwisko (nabywca): ................................................................................ 

Dowód tożsamości (numer, organ wydający)..................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

Upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa(główne): ................................... 

Numer identyfikacyjny VAT lub inny numer rejestracyjny Przedsiębiorstwa (**)/Adres:  

........................................................................................................................................Rodzaj 
działalności handlowej/gospodarczej/zawodowej: 

A.Działalność Handlowa, B. Działalność Gospodarcza, C. Działalność 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

Prekursor 
materiałów 

wybuchowych 
podlegający 

ograniczeniom 

Numer CAS Ilość kg/l Stężenie Zamierzone 
stosowanie 

     Przydomowy 
ogród/trawnik 

      

 

Niniejszym oświadczam, że 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.  
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem 
elkner@elkner.pl 
Oświadczenie nabywcy jest ważne do końca obecnego roku kalendarzowego. W przypadku kolejnych 
transakcji jeśli będą one znacząco odbiegać od poprzedniej transakcji, konieczne będzie wypełnienie 
nowego oświadczenia nabywcy. Wypełnienie nowego oświadczenia będzie konieczne w 
szczególności: w przypadku zmiany przeznaczenia zakupionego towaru, zmiany ilości zakupionego 
towaru, zmiany danych podanych w niniejszym oświadczeniu nabywcy.  
 
Podpis: .....................................................Imię i nazwisko: ........................................... 
 
Stanowisko: ..............................................Data:............................................................ 

(1) 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).(*) W tabeli substancji można dodać niezbędne wiersze. (**) Ważność numeru identyfikacyjnego VAT podmiotu gospodarczego 
można sprawdzić za pomocą portalu Komisji VIES. W zależnościod krajowych przepisów w dziedzinie ochrony danychniektóre państwa 

członkowskie udostępniają również nazwę i adres powiązane z podanym numerem identyfikacyjnym VAT, w brzmieniu zawartym w krajowych 
bazach danych. 


