Warszawa, 18.04.2017

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 708 opublikowana została ustawa o
systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/708).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 roku, natomiast przepisy dotyczące wymierzania kar (art. 2132, oraz art. 35 pkt 2) z dniem 1 maja 2017 r.
Ustawodawca w przypadku transportu drogowego niektórych kategorii towarów nakłada nowe
obowiązki zarówno na podmiot wysyłający, jak i na przewoźnika oraz odbiorcę. Wszyscy uczestnicy procesu
sprzedaży muszą ze sobą ściśle współpracować.
Podmiot wysyłający zobowiązany będzie do zgłoszenia zamiaru dokonania przewozu w rejestrze
prowadzonym na platformie PUESC (https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz). Po dokonaniu tej czynności
otrzyma numer SENT oraz trzy klucze uwierzytelniające:
- dla siebie,
- przewoźnika,
- podmiotu odbierającego.
Przekazanie Państwu numeru SENT oraz kluczy uwierzytelniających będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od
Państwa podpisanego oświadczenia o stosowaniu się do wymogów nałożonych przez ww. ustawę.
Treść oświadczenia znajduje się w załączonym pliku. Prosimy o zapoznanie się z nim, wypełnienie, podpisanie
zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa firmie i odesłanie do J.W.L. Investment Sp.
akcyjna.
J.W.L Investment Sp. akcyjna będzie przesyłać Państwu klucz uwierzytelniający, niezbędny do
zakończenia przewozu wyłącznie na adres e-mail wskazany w oświadczeniu. W przypadku nieodesłania
oświadczenia lub nieprawidłowego jego uzupełnienia realizacja towarów objętych SENT nie będzie możliwa.
Odbiorca odbierając towar musi uzupełnić zgłoszenie o informację o jego odbiorze, nie później niż w dniu
roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt.

Prezes Zarządu
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……………………………………………..dnia……………….

OŚWIADCZENIE

Do: J.W.L. Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS
0000592204, numer NIP 7010533612, oraz REGON 363435060.

Działając w imieniu1:

………………………………………………………….. Dalej zwaną/nym: Nabywca.

W związku z wejściem w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 708; dalej: ustawa o monitorowaniu), nakładającej obowiązki w zakresie
dokonywania zgłodzeń przewozu niektórych towarów
Oświadczamy, że:
1. Nabywca jest świadomy spoczywających na nim obowiązków wynikających z ustawy o
monitorowaniu i zobowiązuje się do ich wykonywania w zakresie w jakim zobowiązują go do tego
przepisy tej ustawy.
2. Nabywca wyraża zgodę na przekazanie na adres e-mail:………………………………………………………………,
Numeru referencyjnego oraz klucza uwierzytelniającego, które są niezbędne do wypełnienia
obowiązków wynikających z ustawy o monitorowaniu przez Nabywcę będącego Podmiotem
odbierającym.

Data i podpisy Strony Składającej Oświadczenie
(osoby upoważnione do składania oświadczenia woli)

1

Proszę wskazać pełną nazwę firmy, numer NIP, REGON, KRS, adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej

LISTA TOWARÓW WG. KODÓW CN OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM RAPORTOWANIA W SYSTEMIE SENT
Jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów:
- CN 2207 – nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych większych niż 5 litrów:
alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu >= 80% obj.; alkohol etylowy i pozostałe
wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, nieoznaczone znakami akcyzy,
- CN 2707 – oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej;
- CN 2710 – w opakowaniach jednostkowych większych niż 11 litrów: Oleje ropy naftowej i oleje
otrzymywane z minerałów bitumicznych (z wył. Surowych); preparaty, zawierające >= 70% masy olejów
ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, które te oleje stanowią składniki
zasadnicze preparatów
- CN 2905 – w opakowaniach jednostkowych większych niż 11 litrów, alkohole alifatyczne i ich
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne;
- CN 2917 – kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy, ich
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne;
- CN 3403 – w opakowaniach jednostkowych większych niż 16 litrów: Preparaty smarowe, włącznie z
cieczami chłodząco – smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami
przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na
smarach, oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry
wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
- CN 3811 – w opakowaniach jednostkowych większych niż 16 litrów: środki przeciwstukowe, inhibitory
utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz
pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych, włącznie z benzyną, lub do innych cieczy,
stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne;
- CN 3814 – Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niesklasyfikowane;
gotowe zmywacze farb i lakierów (z wył. Zmywacza do paznokci) – zawierające alkohol etylowy,
- CN 3820 – zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych większych niż 16 litrów:
środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe zawierające alkohol etylowy,
- CN3824 – Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu
chemicznego lub przemysłów pokrewnych
- CN3826 – Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy
naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.
- alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej
środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego.

