
Dokument handlowy §to§owany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów
ubocznych pochodzenia mtierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przezhdzi lub produktów pochodnych

KATEGoRIA 1

w rozumieniu rozporzadzenia nr 1069/2009
Mieiscowośc wysyłki: . powial woiewództwo:

dokment tr sodzina wvsvłkidata

Nmer reieslracyinv samochodu:
PRZEWOZNIK

lmię i nazwisko albo nazwa: Miejsce zamieszkarua albo siedziba i adres Weterynaryjny numer identyfikacyjny

PODMIOT ZBYWAJACY
lmię i nazwisko albo nazwa:

Mie.lsce zamieszkania albo siedziba i adres:

Adres miejsca załadmku (ieżeli jest inny niż adres podmiottl
zbywającego):

WererynaryJny numer loenryIlKacyJny:

POSREDNIK BIORACY UDZIAŁ W OBROCID (rrypełnić. sdy dotyczy}
lmię i nazwisko albo nazwa: Miejsce zamimzkania albo siedziba i adres: Weterynaryjny numer identyfi kacyjny

sposób prz€twarzania:x
Metodapźelwarzalia: metodalD metoda2! metoda3! metoda4! metodasD innazatwierdzonametodaD
* Zakreślic w przypadku prodŃtów pochodnycb

CEL PRZEWOZU*
El Dostarczenie do zakładu przawórczego
El Dostrczenie do zakładu wykonującego dzlałania pośrednie i magarynowanie
o Dostarczeniedospalami/wspołspalami
B Inny (wpisaćja,ki)
* zakreślic właściwe

|DENTYFIKACJA I oPIs MATERIAŁI,*
l produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego,,wyłącznie do usuięcia"
! produĘ pochodne,,wyłącznie do rtsunięcia"
J produkty uboczne pochodzenia roierzęcego,,tłyłącaie do produkcji kamy dla zwierząt domowych" *ł
, produkty pochodne ,,wyłącnie do produkcji karmy dla zwierąt dornowych" *+

a produkty ubocne pochodzenia aierzęcego ,,wyłącznie do prodŃcji prodŃtów pochottnych Nieprzemaczone do spoźycia przez ludzi mi zwierzęta, mi
do stosowania w 8lebie" ***

J prodtkty pochodne ,,wyłącnie do produkcji produktów pochodnych Nieprzeaaczone do spożycla przsz ludzj ani zwierzęta, ani do stosowania
w 8lebie" 

***
i zakreślić właściwe
|* Zgodniezart 35 lit a ppkt ii rozporządzelia 106912009
ił+ Zgodniezart 12lit f tozporądzenia 1069/2009

Rodzaj rnateriału: Waga całkowita materiafu w kg

Zwłoki padĘchzwierząt lub ich części (wskazać gatunki zwierząt
orazliczbę ich zwłok; w przypadku drobiu należy podać tylko
gatunek)

Nr kolczyka, jeżeli je§t obowiązkowy, lub inny znak id€ntyfikujący zwloki padlych

zwierząt lub ich części; w przypadku drobiu naldy podać tylko gatunek

Podpis powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli zwloki padłych zwieźąt lub ich części pochodzą z ob§zarów podlegających ograniczeniom, zakazom lub
nakazom, nalożonym na pod§tawie przepisów o ochronie zdrowia nierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Nieruąti

PODMIOT NABYWAJACY
lmlę l nazwlsko albo nazwa:

Miejsce amieszkania albo siedziba i adres

Adfes mleJsca lodaduoku (JeśL Je§t lmy nlż
siedziba podmiotu nabywającego):

WęIerynaryJny nurnel loenrylrKacyJny:

o godzinie -

Podpis przewoźnika:

Podpis osoby potwierdzjącej:

Podpis podmiotu nabywającego:*

samochódĄontener przed załadmkiem został umyty i odkazony dnia

Podpis podmiotu zbywającego:

* Tylko na egzemplarzu podmiotu nabywającego i pzewoaika
DOKUMENT NALEŻY PODPI§AĆ INNYM KOLOREM NIŻ KOLOR DRUKU ORAZ

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE l W CAŁOŚCI


