
Załącznik nr 2c: 
 

OPIS PROFILU DZIAŁALNOŚCI DOSTAWCY BIOMASY 

Deklaracja dotyczy dostaw realizowanych w roku: 2021. 

 

Data: ……………………………….. 

Deklaracja składana jest przez : 
 
Nazwa przedsiębiorstwa……………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………. 

Adres mailowy ………………………………………………………………………………………… 

 
1. Rodzaj prowadzonej działalności 

(opisowo).................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2. Rodzaj oferowanej biomasy z wyróżnieniem rodzaju transportu(1): 
 ZDA (Zrębka Drobna Auta)  

 ZGAT (Zrębka Gruba Auta Tartaczna) 

 ZGKT (Zrębka Gruba Kolej Tartaczna) 

 ZGAC (Zrębka Gruba Auta z Celowego rozdrobnienia) 

 ZGKC (Zrębka Gruba Kolej z Celowego rozdrobnienia) 

 KDAT (Kora Drzewna Auta Tartaczna) 

 PD ( Pelet Drzewny Auta) 

 PDK (Pelet Drzewny Kolej) 
 PSL (Pelet ze Słomy Auta) 

 SN (Pelet z Łuski Słonecznika Auta) 

 SNK (Pelet z Łuski Słonecznika Kolej) 
 Inne (wymienić)…………………………………………………….……………………… 

3. Liczba zatrudnionych osób: 
• Pracownicy biurowi: ………………………………  
• Pracownicy fizyczni: ……………………………….. 

4. Jak długo dostawca działa na rynku biomasowym (okres): ………………………… 
5. Funkcja dostawcy przy realizacji dostaw biomasy (1): 
 Producent / Wytwórca (w przypadku biomasy drzewnej dotyczy jedynie zakładów 

przetwarzających produkty leśne np. tartaki wytwarzające biomasę z pochodzącą  
z pozostałości produkcyjnych z własnych zakładów lub peleciarnie): 



ENEA Trading sp. z o.o. 
26-900 Kozienice 1, 
Świerże Górne 

NIP 812-19-05-885 
REGON 142 645 310 

tel. +48 / 48 611 56 14 
faks +48 / 48 611 56 02 

 

www.enea.pl 

 
 
 

- biomasa drzewna: roczny przerób surowca drzewnego (m3):………………………… 
   ilość powstających pozostałości (m3 lub %) ……………………………………………… 
- biomasa agro w postaci peletów: wielkość rocznej produkcji: (Mg) …………………… 
 

 Producent / Wytwórca (w przypadku biomasy drzewnej dotyczy podmiotów wytwarzających 
biomasę pochodzącą z celowego rozdrobnienia drewna energetycznego np. pochodzącą 
z wycinek, zakupionego z Lasów Państwowych itp. ): 
- biomasa drzewna: roczny przerób surowca (m3):…………………………………. 
   ilość powstających pozostałości (m3 lub %) …………………………………………; 

 pośrednik:  
- szacunkowy roczny obrót biomasą: agro (Mg) ………..….… , drzewna (m3) …….……. ; 
- z iloma wytwórcami i pośrednikami współpracuje: wytwórcy (……………………....),  
pośrednicy (…………………………) (należy załączyć wykaz pośredników i producentów). 

1. Czy dostawca posiada magazyny (place składowe) : TAK / NIE(1). 
2. Rodzaj własności magazynów (placów składowych)(1): własnościowe /  dzierżawa / wynajem. 
3. Czy dostawca posiada dowody dotyczące własności do placu składowego biomasy: TAK/NIE(1). 
4. Miejsca składowania/przechowywania biomasy: 

- własne (adres): ……………………………………………………………………………… 
- wynajmowane/dzierżawione (adres/y): ………………………………………………………… 

5. Czy dostawca posiada środki transportu do realizacji dostaw: 
- TAK/NIE(2); 
- jeśli TAK, proszę podać ilość środków transportu: ilość ciągników……..,naczep……..; 
- jeśli NIE, z iloma firmami logistycznymi współpracuje …………. . 
- inne: …………………………………………………………………. . 

6. Dodatkowy opis/schemat organizacji dostaw biomasy i łańcucha powiązań z innymi podmiotami 
(producenci biomasy/pośrednicy): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

7. Posiadane certyfikaty(1): 
 SNS (System Należytej Staranności)………………….……data ważności……………..r. 
 ISO nr ………………………………..….…data ważności……………….…………………r. 
 Inne (wymienić):………………………… .data ważności…………………….……………r. 
W przypadku posiadania certyfikatu prosimy o przesłanie wraz z pozostałą dokumentacją 

8. Inne informacje o prowadzonej działalności: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 


