Drodzy Klienci,
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia
2014r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, publ.Dz.Urz.
UE z dnia 20 maja 2014 r. , L 150/195 (zwanego dalej Rozporządzeniem) oraz Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567), sprzedawcy fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych f-gazem (np. Split) są zobowiązani do
prowadzenia rejestru sprzedaży. Rejestr powinien zawierać dane nabywców wraz z danymi szczegółowymi,
o podanie których prosimy w niniejszym dokumencie (Art. 6 pkt 3 UE 517/2014).

Nazwa nabywcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….….…
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….….…
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……………………………………….…
Przeznaczenie nabywanych gazów fluorowanych (należy zaznaczyć właściwy rodzaj znakiem X):
 Instalacja, serwis lub konserwacja urządzenia (zgodnie z Art.1 pkt 7 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych
innych ustaw)*

a) Nr Certyfikatu dla przedsiębiorcy…………………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………….….…
b) Nr Certyfikatu dla personelu………………………………………………………………………..…………………………………….……………………………………………………….….…
Imię, nazwisko posiadacza Certyfikatu dla personelu………………………………………………………………………………………………….….…
*należy podać co najmniej jedno z powyższych oraz dostarczyć kserokopię certyfikatu

 Serwis/naprawa klimatyzacji w pojazdach silnikowych
Nr zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnym z rozp. (WE) nr 307/2008 ………………………………………………………………….……
Nazwa jednostki wydającej zaświadczenie……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……
*należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia

 Produkcja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 Odsprzedaż (nabywca bez certyfikatu f-gazowego, odsprzedaż zgodnie z ustawą f-gazową)
 Inne (nabywca bez certyfikatu f-gazowego)
Oświadczam, że zawarłem umowę o wykonanie usługi instalowania urządzenia (nazwa/model/nr seryjny)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………………….…

z (nazwa os. fizycznej lub prawnej) ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….……….……………………………………….…
posiadającym certyfikat o numerze (nr certyfikatu dla przedsiębiorstwa lub dla personelu)**
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………………….…

** a. jeśli umowa na usługę instalowania jest zawarta z osobą prawną – certyfikat dla przedsiębiorców b. jeśli umowa na
usługę instalowania będzie zawarta z osobą fizyczną – certyfikat dla personelu

Kserokopię umowy, oświadczenie i inne należy przechowywać przez 5 lat.

Oświadczam, że powyższa informacja została sporządzona zgodnie z moją najlepszą wiedzą i zobowiązuję się do
poinformowania firmy Gazela Andrzej Cichy o ewentualnych zmianach dotyczących reprezentowanego przeze
mnie podmiotu odnoszących się do przedmiotu niniejszego oświadczenia.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z brzmieniem art.
233 par. 1 i 6 Kodeksu karnego i oświadczam, że:
•

posiadam odpowiednie certyfikaty lub zaświadczenia, których wymaga art. 10 Rozporządzenia lub

•

reprezentuję podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty lub zaświadczenia, których wymaga art.
10 Rozporządzenia lub

•

zatrudniam osobę lub osoby posiadające certyfikat lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu, zgodnie
z art. 10 ust. 2 i 5 Rozporządzenia lub

•

reprezentuję podmiot, który zatrudnia osobę lub osoby posiadające certyfikat lub zaświadczenie
o odbytym szkoleniu, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 Rozporządzenia

Pouczenie
Zgodnie z art. 271 § 1 kodeksu karnego, osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim
nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

Zgodnie z art. 233 par. 1 i 6 Kodeksu karnego, Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i że powyższą odpowiedzialność stosuje się również odpowiednio
do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

data

pieczątka i podpis

