
( 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
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(*) Ważność numeru identyfikacyjnego VAT podmiotu gospodarczego można sprawdzić za pomocą portalu Komisji VIES. W
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Informacja o ograniczeniu w udostępnianiu prekursorów materiałów wybuchowych

……………………………………………..………
(pieczęć firmowa oraz czytelny podpis

osoby upoważnionej)
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PRODUCENT URZĄDZEŃ DO ELEKTROLIZY I PASYWACJI STALI INOX

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 roku
podmiot gospodarczy, który udostępnia prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom
innemu podmiotowi gospodarczemu, ma obowiązek poinformowania tego podmiotu gospodarczego, że
nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego prekursora materiałów wybuchowych przez
przeciętnych użytkowników* podlega ograniczeniu. W/w rozporządzenie wprowadza także obowiązkową
weryfikację kupującego w formie oświadczenia nabywcy, zawierającego określone i wymagane informacje,
w celu sprawdzenia, czy potencjalny nabywca jest użytkownikiem zawodowym lub innym podmiotem
gospodarczym.

Niniejszym informujemy, iż produkt Easy Electro Poler (producent: „servitech") zawiera w
swoim składzie prekursor materiałów wybuchowych (kwas siarkowy CAS: 7664-93-9).
Nabywanie, posiadanie lub zużywanie przez przeciętnego użytkownika podlega
ograniczeniom określonym rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane
transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane
właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

* „Przeciętny użytkownik" oznacza osobę fizyczną lub prawną działającą w celach niezwiązanych z
działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową tej osoby.
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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:
Przedsiębiorstwo (główne):

______________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

Rodzaj działalności handlowej/gospodarczej/zawodowej:

_____________________________________________________________________________________

Nazwa handlowa
produktu

Prekursor
materiałów

wybuchowych
podlegający

ograniczeniom

Numer CAS Ilość (kg/l)
Stężenie

Zamierzone
stosowanie

Electro Poler
Kwas siarkowy 7664-93-9 85 kg / 50 L ok. 45%

do dalszej
odsprzedaży

jako preparat do
elektrycznego

polerowania stali
nierdzewnej

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.

Podpis: ___________________________________ Imię i nazwisko: ______________________________________

Stanowisko: __________________________________________ Data: _________________________________
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