
 

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIA NR ……………………Z DNIA……………………………..2013R. 

 

Oświadczenie o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów węglowych 

 
Oświadczam niniejszym, że nabywane od firmy Rastar Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 6342622334, wyroby węglowe zostaną zużyte 

w całości na cele objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego, a więc do jednego bądź kilku ze wskazanych 

(odznaczonych) niżej celów: 

 do celów prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy; 

 w procesie produkcji energii elektrycznej; 

 w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 

 przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.21)), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, 

poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887); 

 do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

 do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

 w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie; 

 w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy 

mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja 

produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 

października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej 

(Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, 

z późn. zm.); 

 przez zakłady energochłonne do celów opałowych; 

 przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 

 

Ponadto oświadczam, że świadomy obowiązków związanych z korzystaniem z prawa do 

zwolnienia od akcyzy zobowiązuje się do ich starannego przestrzegania. W przypadku 

naruszenie przez podmiot składający oświadczenie warunków zwolnienia od akcyzy 

skutkującego obowiązkiem zapłaty akcyzy przez sprzedawcę, podmiot składający niniejsze oświadczenie 

zobowiązuje się wypłacić sprzedawcy stosowne odszkodowanie. 

 

podpis podmiotu składającego oświadczenie, bądź osób/osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

składającego oświadczenie. 

w przypadku firm podpis winien być złożony na pieczęci firmowej 

 

 

 

 
 


