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METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka, Poland
Tel./fax: +48 33 864 18 01/+48 33 864 18 05

Deklaracja zgodności REACH

Dotyczy: spełnienia wymogów  nałożonych rozporządzeniem REACH

Szanowni Państwo,

W imieniu przedsiębiorstwa METALPOL  WĘGIERSKA  GÓRKA  Sp.  z  o.o. będącego

producentem odlewów z przeznaczeniem dla przemysłu samochodowego i maszynowego,

sektora rolniczego, budownictwa i robót publicznych oraz górnictwa, z żeliwa szarego EN-GJL-

200, 250, 300 oraz z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 500-7,  600-3, 700-2, wyrobów

dla kolejnictwa, armatury przemysłowej tj. zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem

z żeliwa sferoidalnego, zasuwy gwintowane z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne

i podziemne, skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów, kształtek kołnierzowych z żeliwa

sferoidalnego – THETA Consulting Sp. z o.o. potwierdza, że zgodnie z obowiązującym

od 1 czerwca 2007 r. Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń (zwanym

REACH) jest zgodny z art. 5 ww. rozporządzenia, tym samym wprowadzając legalnie ww. wyroby

do obrotu na terenach Unii Europejskiej i EOG.

Przedsiębiorstwo METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. w wyniku recyklingu złomu

obiegowego pochodzącego od unijnych dostawców odzyskuje  żelazo  No CAS: 7439-89-6, które

jest zgodne z wszelkimi procesami odzyskiwania przewidzianymi w załączniku II do dyrektywy

ramowej  2008/98/WE  w  sprawie  odpadów  i  Ustawy  o  odpadach  z  14  grudnia  2012  r.  (Tekst

jednolity  Dz.  U.  2021  poz.  779).  Na  mocy  art.  2  (7)(d)  rozporządzenia  REACH przedsiębiorstwa

zajmujące się odzyskiem substancji z odpadów są zwolnione z obowiązku rejestracji substancji,

spełniających kryteria artykułu 6 rozporządzenia REACH pod warunkiem, że odzyskana substancja

jest taka sama jak substancja, która została już zarejestrowana w ECHA. Spółka Metalpol

potwierdziła tożsamość odzyskanej substancji i upewniła się, że zgodnie z obowiązkiem
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wynikającym z art. 23 rozporządzenia REACH podmioty prawne pełniące role producentów

i importerów dokonały rejestracji żelaza w Europejskiej Agencji Chemikaliów z siedzibą

w Helsinkach (ECHA) pod następującym numerem rejestracyjnym:

Reference number for iron (Nr CAS: 7439-89-6): 01-2119462838-24-XXXX w tonażu powyżej 1000

ton w skali roku.

Przedsiębiorstwo METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. jako dalszy użytkownik

surowców stosowanych do produkcji, jest w stałym kontakcie z producentami/dostawcami, którzy

deklarują, że działają zgodnie z wymogami REACH, przekazując pisemne potwierdzenia,

o dokonaniu rejestracji wstępnej lub rejestracji właściwej substancji w Europejskiej Agencji

Chemikaliów w Helsinkach uprawniające do legalnego obrotu chemikaliami w UE i OEG.

THETA Consulting Sp. z o. o. potwierdza także, że dostarczane do Państwa odlewy

nie zawierają w swoim składzie Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy, zgodnie

z kryteriami zawartymi w art. 57 rozporządzenia REACH i aktualną listą kandydacką substancji

(SVHC) opublikowaną przez ECHA w dniu 8 lipca 2021 r.

Firma METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. jako Wasz dostawca z dużą uwagą śledzi

wszystkie zmiany w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów, a w szczególności te dotyczące

dostarczanych produktów. Wynika to ze świadomości obowiązków związanych z zapewnieniem

poprawnej dokumentacji, a także z odpowiedzialności i troski o jak najwyższą jakość usług.

Z poważaniem


