
WARCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
04-480 Warszawa, ul. A. Kacpury 1
tel. (22) 695-31-73, 690-642-939
e-mail: biuro@warchem.pl

IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY / NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA:

ADRES ZAMIESZKANIA NABYWCY / ADRES SIEDZIBY NABYWCY:

DATA WYDANIA UPOWAŻNIENIA/ZEZWOLENIA/REJESTRACJI:*

NAZWA I ADRES ORGANU WYDAJĄCEGO UPOWAŻNIENIE/ZEZWOLENIE/REJESTRACJĘ:*

Zakupiłem(am) od:
WARCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
04-480 Warszawa, ul. A. Kacpury 1

następującą substancję:
NAZWA PRODUKTU / OPIS:

ILOŚĆ:

Oświadczam, że substancja zostanie wykorzystana wyłącznie do:
(Należy wskazać dokładny cel zastosowania )

PODPIS NABYWCY LUB REPREZENTANTA NABYWCY:

DATA WYPEŁNIENIA I PODPISANIA DEKLARACJI:

Informacje dotyczące deklaracji:

Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki WARCHEM Sp. z o.o. - Wzór obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.

STANOWISKO: (W przypadku reprezentanta podmiotu )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Wypełnienie deklaracji zastosowania jest obowiązkiem regulowanym przez prawo.                                                                                                 
2. Szare pola oznaczone gwiazdkami wypełniają podmioty posiadające odpowiednio upoważnienie, zezwolenie lub rejestrację 
przewidziane  przepisami prawa.                                                                                                                                                                                                                                        
3. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia WE nr 273/2004 osoba fizyczna lub podmiot nabywający prekursor zwolniony jest z wypełnienia 
deklaracji w przypadku, gdy nabywa produkt wyłącznie na użytek własny w ilości nieprzekraczającej 100kg przez okres jednego roku.                                                                                                                                                                      
4. Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.                                                                                                                                           
5. Dopuszcza się wypełnienie deklaracji maszynowo lub w programie do edycji dokumentów, jednakże wymagane jest odręczne 
podpisanie.                                                                            
6. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać w formie skanu bądź wyraźnego zdjęcia w formie elektonicznej na adres mailowy: 
biuro@warchem.pl lub przesłać ją w formie tradycyjnej na adres siedziby spółki.                             

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ja/my niniejszym zaświadczam, że substancja, o której mowa powyżej, nie będzie odsprzedawana lub 
w inny sposób dostarczana innym klientom, chyba że dostarczą oni deklarację wykorzystania zgodną z 

tym wzorem, lub dla substancji w kategorii 2, deklarację odnoszącą się do transakcji złożonych.

IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY LUB REPREZENTANTA (DRUKOWANYMI):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REFERENCYJNY NUMER UPOWAŻNIENIA/ZEZWOLENIA/REJESTRACJI:*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA KLIENTA DOTYCZĄCA SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI 
SKLASYFIKOWANEJ W KATEGORII 1 LUB 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOD NOMENKLATURY SCALONEJ (NS):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pojedyncze transakcje)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NADMANGANIAN POTASU

2841 61 00 


