DATA:…………………….………………
PIECZĄTKA ZAMAWIAJĄCEGO:

ZAMÓWIENIE ZK:
Frakcja
Kostka

ILOŚĆ

CENA LOCO/ + ewent stawka transp
/

Orzecho-kostka luz
/
Orzech luz
/
Ekogroszek luz
/
Ekogroszek worek 25 na palecie
/
Miał 0-20
Miał 0-13

/

Cena nie uwzględnia podatku akcyzowego.
Minimalne zamówienie 25t.
(*) - przy pierwszym zamówieniu prosimy dołączyć dokument PPW upoważniający do zakupów bez akcyzy. Nazwa firmy na dokumencie
PPW musi być tożsama z nazwą firmy na pieczątce. W innym przypadku sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia FV KOR o
stawkę akcyzową oraz dodatkowe koszty poniesione w wyniku sprzedaży towaru akcyzowego podmiotowi nieuprawnionemu. Zamawiający
akceptuje i zezwala na w/w czynności.
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

INNY ADRES DOSTAWY LUB DANE KIEROWCY ODB WŁASNY

PetrodomPaliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 44 07, fax 83 344 44 15, biuro@petrodom.pl, www.petrodom.pl
NIP 522 3011428REGON147026712KRS 0000491529

Szanowni Państwo!
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 o zmianie ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 12.09.2018 zwracamy się o
przedstawienie dokumentów wymaganych w celu sprzedaży do PPW:

1.

Skan / kopia Świadectwa PPW (nie wystarczy, że Państwa firma jest na stronie Ministerstwa na liście,
musimy mieć kopię świadectwa PPW od klienta)

2.

Oświadczenie że państwa firma nabywa węgiel od Petrodom Paliwa sp. z o.o.
z przeznaczeniem innym niż określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 poz. 1654 z późn. zm., dalej
ustawa)

oraz
że znane są Państwu wymogi określone w art. 6b ustawy i zobowiązanie do ich przestrzegania

Podstawa prawna:
Art. 6b. 1. Podmiot, który nabywa paliwo stałe z przeznaczeniem innym niż określone w art. 1 ust. 2 przekazuje
przedsiębiorcy wprowadzającemu do obrotu paliwo stałe, który wprowadza do obrotu również paliwo stałe z
przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
1) kopię zaświadczenia wystawionego przez organ określony w ust. 3 potwierdzającego prowadzenie przez
podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania innej niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2 opalanej
paliwem stałym albo
2)

kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.

2. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz
z przeznaczeniem innym niż określone w art. 1 ust. 2 przechowuje kopie zaświadczeń i dokumentów, o których
mowa w ust. 1, oraz kopie faktur VAT wystawionych na rzecz podmiotów, które nabyły paliwo stałe, przez okres
5 lat licząc od dnia ich przekazania.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację spalania
inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2, opalaną paliwem stałym, przez organ ochrony środowiska, który wydał
pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), albo przyjął zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest ważne przez rok licząc od dnia jego wystawienia.
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2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 poz. 1654
z późn. zm., dalej ustawa). Oświadczam, że znane są mi wymogi określone w art. 6b ustawy i będę ich
przestrzegać.

Pieczątka Nabywcy



Prosimy o podpisanie oświadczenia oraz odesłanie wraz z dokumentem PPW na nasz adres

