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Nfiejscowość wysyłki: Powiat: V/ojewodztwo:

Dokurnent nr: Data: Godzina wysyłki:

Nun"rer rej estracyj ny samochodu :

trmię i nazwisko albo ftazwa:
P"P.f{. ,rffiETMAN p. 

" 
&.&.

Miejsce zatnleszkania albo siedziba i adres

F' oriam isw 24r 99-3 ttr tsedEno
trVeterynaryj ny numer identyfikacyj ny

1ss2E006

Imię i nazwisko atrbo tlazwa:
Miejsee zamteszkania albo siedziba i adres

Adres miejsca załadulfl<u fiezeli jest inrry,
niz adres podmiotu ńy*ąąrego):

Weterynaryj ny numer identyfikacyj ny:

irrię i nazwisko albo nazlva: Miejsce zamięszkania albo siedziba i adres
-Weteryna.y: 

ny nurrter identyfi kacyj ny :

Sposob przefrv arzania : 
*

Metoda przętwarzania: mgtoda i D metoda 2 ! metoda 3 tr metoda 4 [ metoda 5 D metoda 6 E meto da7 J
x Zal<reśIicw prrypadku, gdy materiał pochodzi z zal<ładuprzetwórczego.

,",:,,ę,ffiffi,,,l|W;, W*U:ffiffi::,,,:,, ,:,:::

! Dostarczenie do zak_ładu puetwórczego
E Dostarczenie do zakładu wykonującego <lziałmia pośrednie i magazynowmie
D Dostaczenie do zakładu produkującego kamy dla ruierząt domów}ch
l Dostarczenie do spalmi/wspolspalmi
! Dostrczenie do podmiotu wykorzystującego produkty ubocme pocbo&enia ruiazęcego lub produkty pochodne zgodnie z an.
L ] Dostarcrenie do podmiofu w}twtrzającego lub sto ującego polęszacze gleby i naworyorgmiizne
! lmy (wpisrc jaki) -
+ Zakreślió właściwe,

1 8 rozporządzenia nr 1069 l 2009

! Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ,,nieptzeznaczane do spozyc ia przez ludzi
l produkty pochodne,,nieprzeztaczane do spoĄ1 cia przez ludz7"
* Zal<ręślić właściwe.

Gafunek zw ierzęcia, z kt ót ego pochodzi produkt : Waga całkowita materiafu w kg:

RODZAJ MATER.IAŁU *:

Art. 10lit. ,..............) -

1ub

* WymieniĆ stosowny punkt z art. Ia rozporządzenia (WE) nr 106912009 i opis materiału lub
nie nadają się do spozycia ptzęz\udzi;PAP).

jeśli właściwe, produkt pochodny (np.art.10 lit f - środki spoży.wcze, które już

Imię i nazwisko albo uazwa
Miejsce zamieszkania albo siedziba i adres:

P.P.H. 
'rHETMAN- Sp. z o.o.

Florian ów 24, 99-311 Bedlno

Adres miejsca rozładunkufieśli jest inny
ntż siedzlba i adres podmiotu nabywającego:

Spalarnia w Olszówcb
87-400 Golub-Dobrzyń

Wbterynaryjny numer identyfikacyjny:

, 04058102

KOLOREM NIZ KOLOR DRUKU ORAZ WYPEŁNIC CZYTELNIE I \M CAŁOŚCI

Samochód/kontenet przed załadmkiem został umyty i odkazony dnia l _ l o godzinie. Podpis osoby potwierdzającej: ..

Podpis potlmiotu zbyrvaj ącego Fodpis pyzewaźnika Fodpis podmiottl nabywająeego: *

*Ęlko na egzemp\atzunabywcy i przewoźnika.
DOKUMENT NALEZY PODPISAC INNYM


