(pieczęć firmowa)

(miejscowość, data)

Oświadczamy, że towary będące przedmiotem obrotu przez nasze przedsiębiorstwo:
- nie są towarami o znaczeniu strategicznym i nie podlegają zakazom i ograniczeniom na mocy
Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.nr 119/2000r.poz.1250 z późn.zm. Dz.U.2013r.poz.194) a także nie są
wymienione w wykazie towarów podwójnego zastosowania (Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009
z 5 maja 2009 r. z późn.zm.)
- nie są klasyfikowane do towarów w wykazie uzbrojenia zawartym w Rozporządzeniu Delegowanym
Komisji(UE) 2015/2420 z dn. 12 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE)nr
428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w
odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania(Dz. Urz. UE L340/15 z 24.12.2015r. z późn.zm.
- nie są towarami, na które wymagane są zezwolenia zgodnie z Wykazem uzbrojenia –
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót
którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U.poz.387 z 19 marca 2015 z późn.zm.)
- nie odpowiadają towarom opisanym jako towary i technologie wojskowe
- nie są objęte Konwencją Waszyngtońską (Cites - Convention on International trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora)- Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi
Wyginięciem (Rozporządzenie Rady(WE)nr 338/97 z dn.9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.L 61 z 03-03-1996,str.1. z późn.zm.)
- nie podlegają przepisom Rozporządzenia (WE) nr 689/2008 ( z późn.zm.) dotyczącego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik I i V
- nie są wykonane ze skór z kotów lub psów wymienionych w Rozporządzeniu (WE) nr 1523/2007 ( z
późn.zm.) zakazującym wprowadzenia do obrotu oraz przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze
Wspólnoty skór kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry.
- nie są wykonane ze skór fok (rozp.737/2010 z późn.zm.)
- nie są objęte zakazem przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych lub zubażających warstwę
ozonową
- nie są umieszczone w wykazie dóbr kultury
- nie zawierają azbestu
- nie są odpadami w myśl Rozporządzenia (WE) nr.1013/2006r (z późn.zm.)
- nie są przeznaczone do tortur
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Zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów nie byłby zgodny z oświadczeniem,
zobowiązujemy się powiadomić o tym Welcome Airport Services Sp. z o.o. w osobnym oświadczeniu
przedkładając wymagane pozwolenie w oryginale.

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń)

Oświadczenie prosimy przesłać na adres email; agencjacelna@welcome-as.pl
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