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USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) wymagania dotyczàce wprowadzanych do obrotu
baterii i akumulatorów;
2) zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
3) zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu
i unieszkodliwiania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów.
Art. 2. Ustawa ma na celu:
1) ograniczenie negatywnego wp∏ywu baterii i akumulatorów oraz zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów na Êrodowisko przez redukcj´ iloÊci substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz w∏aÊciwe zbieranie i recykling powstajàcych z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych;
2) zharmonizowanie wymogów dotyczàcych zawartoÊci metali ci´˝kich w bateriach i akumulatorach
oraz wymogów dotyczàcych ich oznakowania;
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku
wewn´trznego i unikni´cia zniekszta∏cenia konkurencji w obr´bie Unii Europejskiej.
Art. 3. Ustawa reguluje prawa i obowiàzki podmiotów:
1) wprowadzajàcych do obrotu baterie lub akumulatory;
———————
1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zu˝ytych baterii i akumulatorów oraz
uchylajàcej dyrektyw´ 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266
z 26.09.2006, str. 1, z póên. zm.).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, ustaw´
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw´
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw´ z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej, ustaw´
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych oraz ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

2) dystrybuujàcych baterie lub akumulatory lub
sprz´t;
3) zbierajàcych, przetwarzajàcych, dokonujàcych recyklingu lub unieszkodliwiania zu˝ytych baterii
lub zu˝ytych akumulatorów;
4) u˝ytkujàcych baterie lub akumulatory.
Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:
1) wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezale˝nie od ich kszta∏tu, pojemnoÊci, masy, sk∏adu
materia∏owego, sposobu u˝ycia oraz niezale˝nie
od tego, czy stanowià przynale˝noÊç albo cz´Êç
sk∏adowà urzàdzenia lub dodatek do innych produktów;
2) zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów.
2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do baterii
i akumulatorów u˝ywanych w:
1) urzàdzeniach zwiàzanych z ochronà podstawowych interesów bezpieczeƒstwa paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji
i sprz´cie wojennym, z wyjàtkiem produktów, które nie sà przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
2) urzàdzeniach przeznaczonych
w przestrzeƒ kosmicznà.

do

wysy∏ania

Art. 5. W sprawach dotyczàcych zu˝ytych baterii
i zu˝ytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, z póên. zm.2)).
Art. 6. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) bateria, akumulator — êród∏o energii elektrycznej
wytwarzanej przez bezpoÊrednie przetwarzanie
energii chemicznej, które sk∏ada si´ z jednego
albo kilku:
a) pierwotnych ogniw baterii nienadajàcych si´
do powtórnego na∏adowania albo
b) wtórnych ogniw baterii nadajàcych si´ do powtórnego na∏adowania;
2) bateria przemys∏owa, akumulator przemys∏owy —
bateri´ i akumulator, które sà przeznaczone wy∏àcznie do celów przemys∏owych, zawodowych
lub do u˝ywania w pojazdach elektrycznych,
w szczególnoÊci okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
ustawy;
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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3) bateria przenoÊna, akumulator przenoÊny — bateri´ i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które sà szczelnie zamkni´te i mogà byç
przenoszone w r´ku oraz nie stanowià baterii przemys∏owej i akumulatora przemys∏owego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególnoÊci okreÊlone w za∏àczniku
nr 2 do ustawy;
4) bateria samochodowa, akumulator samochodowy — bateri´ i akumulator, które sà u˝ywane do
rozruszników, oÊwietlenia lub inicjowania zap∏onu
w pojazdach;
5) decyzje zwiàzane z gospodarkà odpadami — decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên.
zm.3)) oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);
6) elektronarz´dzie bezprzewodowe — podr´czny
sprz´t zasilany baterià lub akumulatorem, który
jest przeznaczony do wykorzystania w dzia∏alnoÊci
serwisowej, budowlanej lub ogrodniczej, w tym
narz´dzia przeznaczone do toczenia, frezowania,
szlifowania, rozdrabniania, pi∏owania, Êcinania,
wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, kucia, nitowania, skr´cania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materia∏ów,
a tak˝e do koszenia, ci´cia i innych prac;
7) import — przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwem cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronà umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do
obrotu na terytorium kraju;
8) marsza∏ek województwa — odpowiednio:
a) w przypadku wprowadzajàcego baterie lub akumulatory — marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ lub miejsce zamieszkania wprowadzajàcego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju — Marsza∏ka
Województwa Mazowieckiego,
b) w przypadku zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory lub prowadzàcego zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów — marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów;

9) miejsce odbioru — wyznaczonà cz´Êç obiektu budowlanego, którym w∏ada podmiot, którego podstawowa dzia∏alnoÊç nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szko∏y, placówki oÊwiatowej
lub kulturalno-oÊwiatowej, siedziby urz´du lub instytucji, punkt Êwiadczàcy us∏ugi w zakresie wymiany zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów
lub placówk´ handlowà prowadzonà przez sprzedawc´ detalicznego lub sprzedawc´ hurtowego, do
których u˝ytkownik koƒcowy mo˝e oddaç zu˝yte
baterie przenoÊne i zu˝yte akumulatory przenoÊne;
10) ogniwo guzikowe — ma∏à bateri´ przenoÊnà i akumulator przenoÊny o Êrednicy wi´kszej ni˝ wysokoÊç, które sà wykorzystywane do specjalnych celów, w szczególnoÊci do zasilania aparatów s∏uchowych, zegarków, ma∏ych urzàdzeƒ przenoÊnych lub urzàdzeƒ do zasilania rezerwowego;
11) poziom zbierania — wyra˝ony w procentach stosunek masy zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych zebranych zgodnie z ustawà w danym roku kalendarzowym do
Êredniej masy baterii przenoÊnych i akumulatorów przenoÊnych wprowadzonych do obrotu
przez wprowadzajàcego baterie lub akumulatory
w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich;
12) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.4));
13) przetwarzanie — czynnoÊci podejmowane po dostarczeniu zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów w celu ich
sortowania, przygotowania do recyklingu lub
unieszkodliwiania;
14) sprzedawca detaliczny — przedsi´biorc´, który
w ramach wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej udost´pnia odp∏atnie lub nieodp∏atnie baterie
lub akumulatory w celu u˝ywania przez u˝ytkowników koƒcowych, w tym tak˝e jako przynale˝noÊç albo cz´Êç sk∏adowà urzàdzenia lub dodatek
do innych produktów;
15) sprzedawca hurtowy — przedsi´biorc´, który
w ramach wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej udost´pnia odp∏atnie lub nieodp∏atnie baterie
lub akumulatory w celu ich dalszego odp∏atnego
lub nieodp∏atnego udost´pniania, w tym tak˝e jako przynale˝noÊç albo cz´Êç sk∏adowà urzàdzenia
lub dodatek do innych produktów;
16) sprz´t — sprz´t elektryczny lub elektroniczny,
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), który jest w ca∏oÊci
albo w cz´Êci zasilany bateriami lub akumulatorami
lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania;

———————

———————

3)

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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17) terytorium kraju — terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
18) urzàd marsza∏kowski — odpowiednio:
a) w przypadku wprowadzajàcego baterie lub akumulatory — urzàd marsza∏kowski w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ lub miejsce zamieszkania
wprowadzajàcego baterie lub akumulatory,
a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju — Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego,
b) w przypadku zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory lub prowadzàcego zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów — urzàd marsza∏kowski w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów;
19) u˝ytkownik koƒcowy — podmiot wykorzystujàcy
energi´ elektrycznà z baterii lub akumulatorów;
20) wewnàtrzwspólnotowa dostawa — wywóz baterii
lub akumulatorów z terytorium kraju na terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
21) wewnàtrzwspólnotowe nabycie — przywóz baterii
lub akumulatorów z terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju;
22) wprowadzajàcy baterie lub akumulatory — przedsi´biorc´, który wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wprowadzania do obrotu baterii
lub akumulatorów, w tym zamontowanych
w sprz´cie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzajàcego baterie lub
akumulatory uwa˝a si´ tak˝e przedsi´biorc´ dokonujàcego importu lub wewnàtrzwspólnotowego
nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej;
23) wprowadzanie do obrotu — odp∏atne albo nieodp∏atne udost´pnienie na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu u˝ywania lub dystrybucji;
24) zbierajàcy zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory:
a) podmiot prowadzàcy punkt zbierania odpadów,
posiadajàcy zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania odpadów w postaci
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów,
b) gminnà jednostk´ organizacyjnà prowadzàcà
dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
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c) przedsi´biorc´ posiadajàcego zezwolenie na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych;
25) zestaw — zespó∏ baterii lub akumulatorów po∏àczonych ze sobà lub otoczonych zewn´trznà os∏onà w taki sposób, ˝e nie jest przeznaczony do dzielenia na cz´Êci ani otwierania przez u˝ytkownika
koƒcowego;
26) zu˝yte baterie, zu˝yte akumulatory — baterie
i akumulatory b´dàce odpadami w rozumieniu
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Art. 7. 1. Wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju nast´puje z dniem:
1) wydania baterii lub akumulatorów z magazynu
lub przekazania osobie trzeciej, z przeznaczeniem
do u˝ywania lub dystrybucji na terytorium kraju —
w przypadku baterii lub akumulatorów wyprodukowanych na terytorium kraju;
2) wystawienia faktury potwierdzajàcej wewnàtrzwspólnotowe nabycie;
3) przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium
kraju.
2. Je˝eli z przepisów ust. 1 wynika, ˝e wprowadzenie baterii lub akumulatorów do obrotu nastàpi∏o
w dwóch terminach, za dzieƒ wprowadzenia baterii
lub akumulatorów do obrotu na terytorium kraju uwa˝a si´ dzieƒ wczeÊniejszy.
3. Ci´˝ar udowodnienia, ˝e wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju nie
nastàpi∏o albo nastàpi∏o w innym dniu ni˝ okreÊlony
w ust. 1, spoczywa na wprowadzajàcym baterie lub
akumulatory.
Rozdzia∏ 2
Wymagania dotyczàce wprowadzanych do obrotu
baterii i akumulatorów oraz sprz´tu
Art. 8. 1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory zamontowane
w sprz´cie, nie mogà zawieraç wi´cej ni˝ 0,0005 %
wagowo rt´ci, z tym ˝e ogniwa guzikowe nie mogà zawieraç wi´cej ni˝ 2 % wagowo rt´ci.
2. Wprowadzane do obrotu baterie przenoÊne
i akumulatory przenoÊne, w tym zamontowane
w sprz´cie, nie mogà zawieraç wi´cej ni˝ 0,002 % wagowo kadmu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do baterii przenoÊnych i akumulatorów przenoÊnych przeznaczonych do
u˝ytku w:
1) systemach awaryjnych i alarmowych, w tym
w oÊwietleniu awaryjnym;
2) urzàdzeniach medycznych;
3) elektronarz´dziach bezprzewodowych.
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Art. 9. 1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, powinny byç oznakowane symbolem selektywnego
zbierania, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 3 do ustawy.
2. Wprowadzane do obrotu:
1) baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny
byç oznakowane:
a) symbolem chemicznym Cd, je˝eli zawierajà powy˝ej 0,002 % wagowo kadmu,
b) symbolem chemicznym Pb, je˝eli zawierajà powy˝ej 0,004 % wagowo o∏owiu;
2) ogniwa guzikowe powinny byç oznakowane symbolem chemicznym Hg, je˝eli zawierajà powy˝ej
0,0005 % wagowo rt´ci.
3. Wzory symboli, o których mowa w ust. 2, sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do ustawy.
4. Wprowadzane do obrotu baterie przenoÊne
i akumulatory przenoÊne oraz baterie samochodowe
i akumulatory samochodowe powinny byç zaopatrzone w informacj´ o ich pojemnoÊci.
5. Symbole, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz informacj´, o której mowa w ust. 4, umieszcza si´
w sposób widoczny, czytelny i trwa∏y.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, metody okreÊlenia pojemnoÊci baterii lub akumulatorów oraz sposób umieszczania informacji o tej pojemnoÊci na bateriach lub
akumulatorach, kierujàc si´ przepisami prawa Unii
Europejskiej w tym zakresie, wzgl´dami ochrony Êrodowiska oraz koniecznoÊcià zapewnienia rzetelnej informacji o w∏aÊciwoÊciach wprowadzanych do obrotu
baterii lub akumulatorów.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów zwolnionych z wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1—5, kierujàc si´
przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie
oraz wzgl´dami ochrony Êrodowiska.
Art. 10. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu
oraz dystrybucji baterii i akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 i 9.
2. Wprowadzajàcy do obrotu baterie lub akumulatory jest obowiàzany do wycofania z obrotu baterii
i akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 i 9.
3. W przypadku niewycofania z obrotu baterii
i akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 i 9 G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska wydaje z urz´du decyzj´ o wycofaniu z obrotu
tych baterii lub akumulatorów.
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wych baterii lub akumulatorów niespe∏niajàcych
wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 i 9 do oddawania
tych baterii i akumulatorów na koszt i odpowiedzialnoÊç wprowadzajàcego do obrotu baterie lub
akumulatory;
2) okreÊlenie miejsca lub miejsc przyjmowania baterii i akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ
okreÊlonych w art. 8 i 9;
3) nakaz przetworzenia i recyklingu wycofanych z obrotu baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami
ustawy.
5. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce kontroli sprzedawcy detalicznego lub sprzedawcy hurtowego mo˝e zarzàdziç
w toku kontroli, w drodze decyzji, wstrzymanie dystrybucji baterii lub akumulatorów niespe∏niajàcych
wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 i 9.
6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w ust. 5, sprzedawca detaliczny lub sprzedawca hurtowy jest obowiàzany do zwrotu baterii i akumulatorów
niespe∏niajàcych
wymagaƒ
okreÊlonych
w art. 8 i 9 do dostawcy, a w przypadku braku takiej
mo˝liwoÊci — do przekazania tych baterii i akumulatorów jako zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów
do przetworzenia i recyklingu.
7. Informacj´ o wynikach kontroli oraz kopi´ decyzji, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor
inspekcji handlowej przedk∏ada G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska w terminie 30 dni od dnia
jej wydania.
8. Decyzjom, o których mowa w ust. 3 i 5, mo˝e
byç nadany rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
9. Koszty zwiàzane z wycofaniem z obrotu, wstrzymaniem dystrybucji lub przekazaniem do przetworzenia i recyklingu baterii i akumulatorów ponosi wprowadzajàcy do obrotu baterie lub akumulatory.
Art. 11. 1. Produkowany i wprowadzany do obrotu sprz´t powinien byç zaprojektowany w sposób
umo˝liwiajàcy ∏atwe usuni´cie z niego zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów.
2. Do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprz´tu, w którym sà zamontowane baterie lub
akumulatory, powinna byç do∏àczona instrukcja zawierajàca informacj´ o:
1) sposobie bezpiecznego usuni´cia baterii lub akumulatorów z tego sprz´tu;
2) rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów.
3. W przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju sprz´tu, w którym sà zamontowane baterie lub akumulatory, instrukcj´, o której mowa
w ust. 2, sporzàdza si´ w j´zyku polskim.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera:
1) zobowiàzanie wprowadzajàcego do obrotu baterie lub akumulatory do odpowiedniego publicznego wezwania sprzedawców detalicznych, sprzedawców hurtowych oraz u˝ytkowników koƒco-

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do:
1) sprz´tu, który s∏u˝y ochronie bezpieczeƒstwa lub
porzàdku publicznego paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej;
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2) sprz´tu, w którym baterie lub akumulatory sà
przylutowane, zgrzewane lub w inny sposób przymocowane na sta∏e do koƒcówek zasilajàcych, zapewniajàc ciàg∏y dop∏yw pràdu w warunkach nietypowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych
w ich niezmienionym stanie w sprz´cie informatycznym, w którym u˝ycie baterii lub akumulatorów jest technicznie niezb´dne;
3) sprz´tu medycznego, który s∏u˝y do podtrzymywania funkcji ˝yciowych, oraz stymulatorów serca, w których jest niezb´dne nieprzerwane êród∏o
zasilania, a baterie lub akumulatory mogà byç
usuni´te tylko przez wykwalifikowane osoby;
4) sprz´tu przenoÊnego, w którym wymiana baterii
lub akumulatorów przez niewykwalifikowane osoby mo˝e stanowiç zagro˝enie dla u˝ytkownika
koƒcowego lub niekorzystnie wp∏ynàç na prac´
sprz´tu.
Rozdzia∏ 3
Post´powanie ze zu˝ytymi bateriami
i zu˝ytymi akumulatorami
Art. 12. Zakazuje si´ umieszczania zu˝ytych baterii
i zu˝ytych akumulatorów razem z innymi odpadami
w tym samym pojemniku.
Art. 13. 1. Zu˝yte baterie samochodowe i zu˝yte
akumulatory samochodowe oraz zu˝yte baterie przemys∏owe i zu˝yte akumulatory przemys∏owe powinny
byç zbierane selektywnie wed∏ug rodzajów w celu
u∏atwienia ich przetwarzania za pomocà technologii
i instalacji s∏u˝àcych do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób selektywnego zbierania zu˝ytych baterii
samochodowych, zu˝ytych akumulatorów samochodowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych lub zu˝ytych
akumulatorów przemys∏owych, uwzgl´dniajàc technologie przetwarzania i recyklingu oraz kierujàc si´ potrzebà zapewnienia wysokich poziomów recyklingu.
Art. 14. 1. Magazynowanie i przetwarzanie zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów w zak∏adach
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów powinny odbywaç si´ w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym pod∏o˝u, odpornych na
dzia∏anie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzàcych pràdu, odpornych na dzia∏anie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz dzia∏anie warunków atmosferycznych.
2. Magazynowanie zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów
samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych
akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych
w zak∏adach przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów powinno odbywaç si´ na nieprzepuszczalnych pod∏o˝ach, pod∏àczonych do kanalizacji
dzia∏ajàcej w obiegu zamkni´tym, kierujàcej Êcieki do
specjalnych zbiorników lub do instalacji przerabiajàcej zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory.
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3. Zu˝yte baterie i zu˝yte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogà byç magazynowane nie d∏u˝ej ni˝ przez okres roku ∏àcznie przez
wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania dotyczàce magazynowania, przetwarzania i recyklingu zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, kierujàc si´
wzgl´dami ochrony Êrodowiska oraz koniecznoÊcià
zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu;
Art. 15. 1. Za pomocà technologii i instalacji s∏u˝àcych do przetwarzania i recyklingu poszczególnych
rodzajów zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów
muszà zostaç osiàgni´te nast´pujàce minimalne poziomy wydajnoÊci recyklingu:
1) w przypadku zu˝ytych baterii kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych akumulatorów kwasowo-o∏owiowych — 65 % masy zu˝ytych baterii kwasowo-o∏owiowych lub zu˝ytych akumulatorów kwasowo-o∏owiowych, w tym recykling zawartoÊci o∏owiu w najwy˝szym, technicznie mo˝liwym do
osiàgni´cia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu
nadmiernych kosztów;
2) w przypadku zu˝ytych baterii niklowo-kadmowych
i zu˝ytych akumulatorów niklowo-kadmowych —
75 % masy zu˝ytych baterii niklowo-kadmowych
lub zu˝ytych akumulatorów niklowo-kadmowych,
w tym recykling zawartoÊci kadmu w najwy˝szym,
technicznie mo˝liwym do osiàgni´cia stopniu, przy
jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów;
3) w przypadku pozosta∏ych zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów — 50 % masy zu˝ytych baterii
lub zu˝ytych akumulatorów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposoby obliczania poziomów wydajnoÊci recyklingu, bioràc pod uwag´ wymogi ochrony Êrodowiska oraz rozwój techniczny
i naukowy.
Art. 16. 1. Zakazuje si´ unieszkodliwiania zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów przez ich sk∏adowanie na sk∏adowisku odpadów lub termiczne przekszta∏canie.
2. Odpady powsta∏e po przetworzeniu zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów, o którym mowa
w art. 63 ust. 1 pkt 2, nienadajàce si´ do recyklingu,
w zale˝noÊci od w∏aÊciwoÊci, mogà zostaç unieszkodliwione przez sk∏adowanie na sk∏adowisku odpadów
lub poddane termicznemu przekszta∏caniu.
Rozdzia∏ 4
Rejestr wprowadzajàcych baterie lub akumulatory
oraz prowadzàcych zak∏ady przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów
Art. 17. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
prowadzi rejestr:
1) wprowadzajàcych baterie lub akumulatory,
2) prowadzàcych zak∏ady przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów
— zwany dalej „rejestrem”.
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Art. 18. 1. Przedsi´biorca przed rozpocz´ciem
dzia∏alnoÊci w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów,
przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub
pierwszego przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, jest obowiàzany do z∏o˝enia
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.
2. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç w obu
zakresach, o których mowa w ust. 1, sk∏ada jeden
wniosek o wpis do rejestru, obejmujàcy dane wymagane dla wniosku o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera nast´pujàce dane w odniesieniu do:
1) wprowadzajàcego baterie lub akumulatory:
a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsi´biorcy — je˝eli zosta∏ nadany,
c) europejski numer identyfikacji podatkowej —
je˝eli zosta∏ nadany,
d) informacj´ o rodzaju wprowadzanych baterii
i akumulatorów,
e) informacj´ o sposobie realizowania obowiàzków wynikajàcych z ustawy;
2) prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów:
a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) dat´ i oznaczenie miejsca wpisu przedsi´biorcy
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo do
Krajowego Rejestru Sàdowego,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsi´biorcy — je˝eli zosta∏ nadany,
d) numer REGON przedsi´biorcy — je˝eli zosta∏
nadany,
e) informacj´ o:
— rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu,
— decyzjach zwiàzanych z gospodarkà odpadami, zawierajàcych dat´ wydania, czas obowiàzywania, dane dotyczàce mocy przetwórczych, oznaczenie organu wydajàcego decyzj´ oraz numer wydanej decyzji.
4. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory do∏àcza do wniosku uwierzytelnionà kopi´ dowodu uiszczenia op∏aty rejestrowej.
5. Przedsi´biorca zagraniczny b´dàcy wprowadzajàcym baterie lub akumulatory wykonuje obowiàzki
wynikajàce z rejestracji za poÊrednictwem osoby upowa˝nionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
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Art. 19. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska,
dokonujàc wpisu do rejestru, nadaje przedsi´biorcom
podlegajàcym wpisowi numer rejestrowy.
2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska zawiadamia przedsi´biorców wpisanych do rejestru oraz
marsza∏ka województwa o nadanym numerze rejestrowym.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania numeru
rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zidentyfikowania przedsi´biorców wpisanych do rejestru, zapewnienia spójnoÊci i ciàg∏oÊci
numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nadawanym zgodnie z przepisami o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsi´biorcy b´dà pos∏ugiwaç si´
dwoma numerami rejestrowymi.
Art. 20. 1. Wpis do rejestru wprowadzajàcego baterie lub akumulatory podlega op∏acie rejestrowej.
2. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory uiszcza
op∏at´ rejestrowà na odr´bny rachunek bankowy
G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska.
3. Op∏aty rejestrowej nie uiszcza wprowadzajàcy
baterie lub akumulatory wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462,
z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227), który sk∏adajàc wniosek o wpis do rejestru
przed∏o˝y informacj´ potwierdzajàcà dobrowolny
udzia∏ w systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS).
4. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza, w terminie do koƒca lutego ka˝dego roku, op∏at´ rocznà na odr´bny rachunek bankowy G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska.
5. Op∏aty rocznej nie uiszcza si´ w roku, w którym
zosta∏a uiszczona op∏ata rejestrowa.
6. Op∏aty rocznej nie uiszcza wprowadzajàcy baterie lub akumulatory, który jest jednoczeÊnie wprowadzajàcym sprz´t i jest zarejestrowany w rejestrze,
o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
który sk∏adajàc wniosek o wpis do rejestru przed∏o˝y
informacj´ o numerze rejestrowym nadanym zgodnie
z przepisami o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.
7. Górne stawki op∏aty rejestrowej i op∏aty rocznej
wynoszà 1 000 z∏, przy czym dla mikroprzedsi´biorców górna stawka tych op∏at wynosi 200 z∏.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç stawek:
1) op∏aty rejestrowej,
2) op∏aty rocznej
— bioràc pod uwag´ koszty prowadzenia rejestru
oraz to, ˝e op∏aty te nie powinny stanowiç przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, zw∏aszcza dla mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.
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Art. 21. 1. W przypadku zmiany danych zawartych
we wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorca jest
obowiàzany do z∏o˝enia G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska, w terminie 30 dni od dnia,
w którym nastàpi∏a zmiana, wniosku o zmian´ wpisu
do rejestru.
2. W razie zaniedbania obowiàzku okreÊlonego
w ust. 1, w zakresie zmiany adresu, dor´czenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 22. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska:
1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej
na informatycznych noÊnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565,
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz
z 2008 r. Nr 127, poz. 817), który mo˝e stanowiç
cz´Êç innych baz danych z zakresu ochrony Êrodowiska, w tym gospodarki odpadami;
2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane zawarte w rejestrze;
3) zapewnia bezpieczeƒstwo danych zawartych w rejestrze;
4) udost´pnia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej dane zawarte w rejestrze, o których
mowa w art. 18 ust. 3, z wy∏àczeniem danych dotyczàcych mocy przetwórczych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) niezb´dny zakres informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania przez G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska,
2) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa
w ust. 1 pkt 1
— kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz koniecznoÊcià oceny funkcjonowania systemu gospodarki zu˝ytymi
bateriami i zu˝ytymi akumulatorami.
Art. 23. 1. W przypadku trwa∏ego zakoƒczenia dzia∏alnoÊci w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 1,
przedsi´biorca jest obowiàzany, w terminie 14 dni od
dnia trwa∏ego zaprzestania wykonywania tej dzia∏alnoÊci, do z∏o˝enia G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska wniosku o wykreÊlenie z rejestru.
2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, w drodze decyzji, wykreÊla z rejestru przedsi´biorc´.
3. Dane przedsi´biorcy wykreÊlonego z rejestru sà
archiwizowane.
Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory wniosków,
o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1
i art. 23 ust. 1, oraz sposób ich przekazywania G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, uwzgl´dniajàc odpowiednio koniecznoÊç zidentyfikowania
przedsi´biorców podlegajàcych wpisowi do rejestru,
ujednolicenia formy sk∏adanych wniosków, u∏atwienia ich przekazywania G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska oraz sprawnoÊci post´powania.
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Art. 25. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
dokonuje z urz´du, w drodze decyzji, wykreÊlenia
przedsi´biorcy z rejestru w przypadku:
1) cofni´cia lub wygaÊni´cia decyzji zwiàzanej z gospodarkà odpadami;
2) stwierdzenia ra˝àcych nieprawid∏owoÊci w wykonywaniu obowiàzków okreÊlonych w przepisach
ustawy;
3) stwierdzenia trwa∏ego zaprzestania wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 26. Do wniosku o wpis do rejestru, wniosku
o zmian´ wpisu do rejestru oraz wniosku o wykreÊlenie z rejestru stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 64
Kodeksu post´powania administracyjnego.
Rozdzia∏ 5
Obowiàzki wprowadzajàcych baterie
lub akumulatory
Art. 27. 1. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest obowiàzany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów oraz
w∏aÊciwego gospodarowania zu˝ytymi bateriami i zu˝ytymi akumulatorami.
2. Wprowadzajàcy baterie samochodowe, akumulatory samochodowe, baterie przemys∏owe lub akumulatory przemys∏owe oraz u˝ytkownicy tych baterii
lub akumulatorów mogà zawieraç mi´dzy sobà porozumienia dotyczàce finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania tych baterii lub
akumulatorów.
Art. 28. 1. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory mo˝e realizowaç obowiàzki, o których mowa
w art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1 i 4 oraz art. 41 ust. 3,
za poÊrednictwem innych podmiotów.
2. OdpowiedzialnoÊç za prawid∏owà realizacj´
obowiàzków, o których mowa w ust. 1, spoczywa na
wprowadzajàcym baterie lub akumulatory.
Art. 29. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory
mo˝e wprowadzaç do obrotu tylko baterie i akumulatory oznakowane w sposób, o którym mowa w art. 9.
Art. 30. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory
jest obowiàzany do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach zwiàzanych z obrotem bateriami
i akumulatorami.
Art. 31. 1. W przypadku zg∏oszenia przez u˝ytkownika koƒcowego potrzeby odbioru zu˝ytych baterii samochodowych, zu˝ytych akumulatorów samochodowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych lub zu˝ytych
akumulatorów przemys∏owych, z wyjàtkiem baterii
kwasowo-o∏owiowych i akumulatorów kwasowo-o∏owiowych, wprowadzajàcy baterie lub akumulatory,
który wprowadzi∏ je do obrotu, jest obowiàzany do
odebrania od u˝ytkownika koƒcowego, w terminie
30 dni od dnia zg∏oszenia, tych baterii i akumulatorów, w iloÊci nie wi´kszej ni˝ iloÊç przekazana temu
u˝ytkownikowi koƒcowemu, i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.
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2. Wprowadzajàcy baterie samochodowe kwasowo-o∏owiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-o∏owiowe, baterie przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe
lub akumulatory przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe
jest obowiàzany do odebrania na w∏asny koszt zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych,
zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych od u˝ytkownika koƒcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.
3. Wprowadzajàcy baterie samochodowe kwasowo-o∏owiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-o∏owiowe, baterie przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe
lub akumulatory przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe
jest obowiàzany do do∏àczenia do nich informacji
o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.
Art. 32. 1. Wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub
akumulatory przenoÊne jest obowiàzany do zawarcia
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci,
ze zbierajàcym zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory,
dotyczàcej zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych lub
zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla w szczególnoÊci:
1) warunki finansowania przez wprowadzajàcego
baterie przenoÊne lub akumulatory przenoÊne
zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych;
2) zobowiàzanie do sk∏adania przez zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory wprowadzajàcemu baterie przenoÊne lub akumulatory przenoÊne:
a) sprawozdania o masie zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów
przenoÊnych z miejsc odbioru lub od u˝ytkowników koƒcowych na poczet tego wprowadzajàcego baterie lub akumulatory,
b) wykazu punktów zbierania prowadzonych przez
danego zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte
akumulatory,
c) wykazu miejsc odbioru, z których odbiera zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory, wraz z informacjà na temat okresu trwania umowy z prowadzàcym miejsce odbioru.
Art. 33. 1. Wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub
akumulatory przenoÊne jest obowiàzany do osiàgni´cia poziomów zbierania w wysokoÊci okreÊlonej
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, roczne poziomy zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych w poszczególnych latach,
uwzgl´dniajàc:
1) koniecznoÊç osiàgni´cia do dnia 26 wrzeÊnia
2012 r. poziomu zbierania w wysokoÊci co najmniej 25 % oraz do dnia 26 wrzeÊnia 2016 r. i w kolejnych latach — w wysokoÊci co najmniej 45 %;
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2) potrzeb´ stopniowego tworzenia krajowego systemu zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych oraz zwi´kszania jego efektywnoÊci,
3) dzia∏ania na rzecz konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki oraz koniecznoÊç realizacji zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych.
Art. 34. 1. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest obowiàzany do prowadzenia ewidencji obejmujàcej informacje o rodzaju, iloÊci i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.
2. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest
obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o rodzaju, iloÊci i masie
wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.
3. W przypadku zakoƒczenia przez wprowadzajàcego baterie lub akumulatory dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów wprowadzajàcy baterie lub akumulatory
sk∏ada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia trwa∏ego zaprzestania wykonywania tej dzia∏alnoÊci.
4. Przy ustalaniu iloÊci i masy wprowadzanych do
obrotu baterii i akumulatorów nie uwzgl´dnia si´ iloÊci i masy tych baterii i akumulatorów, w tym tak˝e
stanowiàcych przynale˝noÊç albo cz´Êç sk∏adowà
urzàdzenia lub dodatek do innych produktów, które
zosta∏y wyeksportowane lub by∏y przedmiotem wewnàtrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez wprowadzajàcego baterie lub akumulatory lub innego
przedsi´biorc´.
5. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest
obowiàzany do przechowywania ewidencji, o której
mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, którego ona dotyczy.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zidentyfikowania wprowadzajàcego baterie lub akumulatory oraz u∏atwienia
przekazywania sprawozdaƒ marsza∏kowi województwa.
Art. 35. 1. Wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub
akumulatory przenoÊne jest obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa,
w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po
roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o osiàgni´tych poziomach zbierania wraz
z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez
danego zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierajàcy odbiera zu˝yte baterie przenoÊne lub zu˝yte akumulatory przenoÊne.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zidentyfikowania wprowadzajàcego baterie lub akumulatory oraz u∏atwienia
przekazywania sprawozdaƒ marsza∏kowi województwa.
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Art. 36. 1. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest obowiàzany do zawarcia umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci z prowadzàcym
zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) warunki finansowania przez wprowadzajàcego
baterie lub akumulatory przetwarzania i recyklingu zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów;
2) zobowiàzanie prowadzàcego zak∏ad przetwarzania
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów do co
najmniej nieodp∏atnego przyjmowania zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów, które poddaje
procesom przetwarzania i recyklingu;
3) sposób i terminy przekazywania informacji przez
prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o którym mowa
w art. 63 ust. 1 pkt 2, o masie i rodzajach przetworzonych zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów.
3. W przypadku:
1) wygaÊni´cia lub cofni´cia decyzji zwiàzanej z gospodarkà odpadami prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów,
2) rozwiàzania lub wygaÊni´cia umowy, o której mowa w ust. 1
— wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest obowiàzany, w terminie 3 miesi´cy odpowiednio od
dnia wygaÊni´cia lub cofni´cia decyzji zwiàzanej
z gospodarkà odpadami, rozwiàzania lub wygaÊni´cia umowy, do zawarcia nowej umowy, o której mowa w ust. 1.
4. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest
obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca ka˝dego roku, wykazu zak∏adów przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów, z których prowadzàcymi ma zawartà umow´, zawierajàcego w szczególnoÊci:
1) firm´, oznaczenie siedziby i adres wprowadzajàcego baterie lub akumulatory oraz prowadzàcego
zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wprowadzajàcego baterie lub akumulatory — je˝eli zosta∏
nadany;
3) numer REGON wprowadzajàcego baterie lub akumulatory — je˝eli zosta∏ nadany;
4) numer rejestrowy;
5) informacj´ o masie i rodzajach przetworzonych
zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów oraz
o zdolnoÊciach przetwórczych zak∏adów przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów.
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5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wykazu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zidentyfikowania wprowadzajàcego baterie lub akumulatory oraz u∏atwienia
przekazywania wykazów marsza∏kowi województwa.
Art. 37. 1. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest obowiàzany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
2. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczajà
wszelkie dzia∏ania majàce na celu podnoszenie stanu
ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa w zakresie
prawid∏owego post´powania z odpadami w postaci
zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów oraz wspomagajàce osiàgni´cie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie
przy wykorzystaniu Êrodków masowego przekazu,
ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze
informacyjno-edukacyjnym.
3. Publiczne kampanie edukacyjne powinny
uwzgl´dniaç informowanie u˝ytkowników koƒcowych
w szczególnoÊci o:
1) mo˝liwym wp∏ywie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na Êrodowisko i zdrowie
ludzi;
2) zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania;
3) dost´pnych dla nich systemach zbierania i recyklingu;
4) ich roli w przyczynianiu si´ do recyklingu zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów;
5) znaczeniu symboli, których wzory sà okreÊlone
w za∏àcznikach nr 3 i 4 do ustawy.
4. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory, wykonujàc obowiàzek, o którym mowa w ust. 1:
1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne
albo
2) przekazuje, w terminie do dnia 15 marca nast´pnego roku, na wyodr´bniony rachunek urz´du
marsza∏kowskiego
— co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytu∏u
wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na
terytorium kraju osiàganych w danym roku kalendarzowym.
5. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia wysokoÊci przychodów z tytu∏u wprowadzenia do obrotu
baterii i akumulatorów na terytorium kraju, ca∏kowity
przychód okreÊla si´ na podstawie iloÊci sztuk baterii
i akumulatorów wprowadzonych w danym roku do
obrotu na terytorium kraju przyjmujàc dla ka˝dej baterii i akumulatora wysokoÊç przychodu jako:
1) wysokoÊç stawki op∏aty produktowej, o której mowa w art. 40 ust. 2, dla danego rodzaju baterii
przenoÊnych i akumulatorów przenoÊnych;
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2) Êrednià cen´ baterii i akumulatora o takim samym
sk∏adzie fizyko-chemicznym lub pojemnoÊci oferowanych w handlu detalicznym w kraju, dla pozosta∏ych baterii i akumulatorów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ.

6. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest
obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o wysokoÊci Êrodków
przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Art. 42. 1. W razie stwierdzenia, ˝e wprowadzajàcy
baterie przenoÊne lub akumulatory przenoÊne, mimo
cià˝àcego obowiàzku, nie dokona∏ wp∏aty op∏aty produktowej lub dokona∏ wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej od
nale˝nej, marsza∏ek województwa wydaje decyzj´,
w której okreÊla wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty
produktowej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ.
Rozdzia∏ 6
Op∏ata produktowa
Art. 38. 1. Rozliczenie wykonania obowiàzku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania, o którym
mowa w art. 33, nast´puje na koniec roku kalendarzowego.
2. Je˝eli wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub
akumulatory przenoÊne nie wykona∏ obowiàzku,
o którym mowa w art. 33, jest obowiàzany do ponoszenia op∏aty produktowej.
Art. 39. 1. Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej stanowi masa zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych.
2. Nale˝nà op∏at´ produktowà oblicza si´ jako iloczyn stawki op∏aty produktowej i ró˝nicy mi´dzy masà zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych, jakà nale˝y zebraç, aby osiàgnàç
wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masà zebranych w tym roku zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych.
Art. 40. 1. Stawka op∏aty produktowej dla zu˝ytych
baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych wynosi od 0,80 z∏ do 12 z∏ za kilogram.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at
produktowych, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zró˝nicowania tych op∏at z uwagi na
rodzaje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów
oraz koszty zbierania i recyklingu zu˝ytych baterii lub
zu˝ytych akumulatorów.
Art. 41. 1. Obowiàzek obliczenia nale˝nej op∏aty
produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.
2. Op∏ata produktowa jest wp∏acana na odr´bny
rachunek bankowy urz´du marsza∏kowskiego w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po roku,
którego op∏ata dotyczy.
3. Wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub akumulatory przenoÊne jest obowiàzany do sporzàdzenia
i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa, w terminie
do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej.

2. W przypadku niewykonania decyzji okreÊlonej
w ust. 1 marsza∏ek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkowà op∏at´ produktowà w wysokoÊci odpowiadajàcej 50 % kwoty niewp∏aconej op∏aty produktowej.
3. Termin p∏atnoÊci op∏at, o których mowa w ust. 1
i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç op∏aty sta∏a si´ ostateczna.
Art. 43. Do op∏at produktowych stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z póên. zm.5)), z tym ˝e uprawnienia organów
podatkowych przys∏ugujà marsza∏kowi województwa.
Rozdzia∏ 7
Obowiàzki u˝ytkowników koƒcowych
Art. 44. U˝ytkownik koƒcowy jest obowiàzany do
przekazania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych, w tym baterii przenoÊnych i akumulatorów przenoÊnych, które nie mogà
stanowiç ju˝ êród∏a energii, do zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory lub do miejsca odbioru.
Art. 45. 1. U˝ytkownik koƒcowy jest obowiàzany
do przekazania zu˝ytych baterii samochodowych i zu˝ytych akumulatorów samochodowych sprzedawcy
detalicznemu baterii samochodowych lub akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzàcemu
us∏ugi w zakresie wymiany zu˝ytych baterii samochodowych lub zu˝ytych akumulatorów samochodowych, zbierajàcemu zu˝yte baterie samochodowe lub
zu˝yte akumulatory samochodowe, prowadzàcemu
zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii samochodowych lub zu˝ytych akumulatorów samochodowych
lub wprowadzajàcemu baterie samochodowe lub
akumulatory samochodowe.
2. U˝ytkownik koƒcowy jest obowiàzany do przekazania zu˝ytych baterii przemys∏owych i zu˝ytych
akumulatorów przemys∏owych sprzedawcy detalicznemu baterii przemys∏owych lub akumulatorów przemys∏owych, podmiotowi prowadzàcemu us∏ugi w zakresie wymiany zu˝ytych baterii przemys∏owych lub
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
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zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych, prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii przemys∏owych lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych
lub wprowadzajàcemu baterie przemys∏owe lub akumulatory przemys∏owe.
3. U˝ytkownik koƒcowy jest obowiàzany do przekazania zu˝ytych baterii przemys∏owych niklowo-kadmowych i zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych niklowo-kadmowych prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii niklowo-kadmowych lub zu˝ytych
akumulatorów niklowo-kadmowych.
Rozdzia∏ 8
Obowiàzki prowadzàcych miejsca odbioru
Art. 46. 1. W miejscu odbioru zakazuje si´ zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych wraz z innymi odpadami w tym
samym pojemniku.
2. Pojemniki s∏u˝àce do zbierania zu˝ytych baterii
przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych
w miejscach odbioru powinny byç ustawione w miejscu publicznie dost´pnym.
3. W miejscach odbioru zu˝yte baterie przenoÊne
i zu˝yte akumulatory przenoÊne sà przyjmowane nieodp∏atnie.
4. W miejscu odbioru powinna znajdowaç si´ czytelna i dost´pna dla u˝ytkownika koƒcowego informacja na temat mo˝liwoÊci oddania zu˝ytych baterii
przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych
w tym miejscu.
5. Informacja, o której mowa w ust. 4, mo˝e byç
umieszczona na pojemniku s∏u˝àcym do zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów
przenoÊnych.
Art. 47. Przy sprzeda˝y u˝ytkownikowi koƒcowemu nowych baterii przenoÊnych i akumulatorów przenoÊnych nie wykazuje si´ oddzielnie kosztów zbierania, przetwarzania i recyklingu.
Art. 48. Sprzedawca detaliczny baterii przenoÊnych lub akumulatorów przenoÊnych, którego powierzchnia sprzeda˝y w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póên.
zm.6)) przekracza 25 m2, jest obowiàzany do:
1) przyj´cia selektywnie zebranych zu˝ytych baterii
przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych od u˝ytkownika koƒcowego przez udost´pnienie pojemnika na zu˝yte baterie przenoÊne i zu˝yte akumulatory przenoÊne, bez mo˝liwoÊci ˝àdania od niego zap∏aty za ich przyj´cie;
2) przekazania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierajàcemu zu˝yte baterie lub zu˝yte
akumulatory.
———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Art. 49. Sprzedawca hurtowy baterii przenoÊnych
lub akumulatorów przenoÊnych jest obowiàzany do:
1) przyj´cia zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych od u˝ytkownika koƒcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekaza∏ baterie przenoÊne lub akumulatory
przenoÊne, bez mo˝liwoÊci ˝àdania od niego zap∏aty za ich przyj´cie;
2) przekazania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierajàcemu zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory.
Art. 50. Przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi w zakresie wymiany zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów jest obowiàzany do:
1) przyj´cia selektywnie zebranych zu˝ytych baterii
przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych od u˝ytkownika koƒcowego, bez mo˝liwoÊci
˝àdania od niego zap∏aty za ich przyj´cie;
2) przekazania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierajàcemu zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory lub prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów.
Art. 51. 1. Prowadzàcy miejsce odbioru, nieb´dàcy sprzedawcà detalicznym, sprzedawcà hurtowym
lub przedsi´biorcà Êwiadczàcym us∏ugi w zakresie
wymiany zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów,
o których mowa odpowiednio w art. 48—50, mo˝e
przyjmowaç od u˝ytkowników koƒcowych zu˝yte baterie przenoÊne i zu˝yte akumulatory przenoÊne, je˝eli ma zawartà umow´ ze zbierajàcym zu˝yte baterie
lub zu˝yte akumulatory na odbiór zu˝ytych baterii
przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególnoÊci zobowiàzanie si´ zbierajàcego zu˝yte
baterie lub zu˝yte akumulatory do:
1) co najmniej nieodp∏atnego i okresowego odbioru
zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych;
2) nieodp∏atnego dostarczenia pojemników do gromadzenia zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych.
Art. 52. Prowadzàcy miejsce odbioru jest zwolniony z obowiàzku:
1) uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie zbierania lub transportu odpadów
w postaci zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) zg∏oszenia do rejestru prowadzonego przez starost´, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów;
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3) zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz´Êci, o którym mowa
w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.7)), w zwiàzku ze zbieraniem zu˝ytych baterii
lub zu˝ytych akumulatorów;
4) prowadzenia iloÊciowej i jakoÊciowej ewidencji
odpadów w postaci zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów, o której mowa w art. 36 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Rozdzia∏ 9
Op∏ata depozytowa oraz obowiàzki sprzedawców
detalicznych baterii kwasowo-o∏owiowych lub
akumulatorów kwasowo-o∏owiowych
Art. 53. 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych jest obowiàzany
do przyj´cia zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych od
u˝ytkownika koƒcowego.
2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzany do umieszczenia w punkcie
sprzeda˝y, w widocznym miejscu, informacji o:
1) warunkach i trybie zwrotu zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w ust. 1, oraz
mo˝liwoÊci zwrotu pobranej op∏aty depozytowej
w punkcie sprzeda˝y;
2) punktach zbierania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w ust. 1, zorganizowanych przez wprowadzajàcego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.
Art. 54. 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych jest obowiàzany
do pobrania od kupujàcego op∏aty depozytowej oraz
do potwierdzenia jej pobrania, je˝eli przy sprzeda˝y
tych baterii lub akumulatorów kupujàcy nie przekaza∏
mu zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w art. 53 ust. 1.
2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzany, w terminie 30 dni od dnia
pobrania op∏aty depozytowej, do przyj´cia zu˝ytych
baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏o———————
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206.
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wiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych oraz zwrotu pobranej
op∏aty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
3. Je˝eli zwrot pobranej op∏aty depozytowej przez
sprzedawc´ detalicznego, o którym mowa w ust. 1,
jest niemo˝liwy z powodu jego likwidacji, upad∏oÊci
albo przerwy w wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, wprowadzajàcy baterie samochodowe kwasowo-o∏owiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-o∏owiowe, baterie przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe
lub akumulatory przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe
jest obowiàzany, w terminie 45 dni od dnia ich sprzeda˝y, do przyj´cia od kupujàcego zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów wprowadzonych przez niego do
obrotu oraz zwrotu pobranej op∏aty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych baterii lub akumulatorów.
4. Potwierdzenie pobrania i zwrotu op∏aty depozytowej, o której mowa w ust. 1—3, nast´puje na dokumencie potwierdzajàcym pobranie op∏aty depozytowej oraz dokumencie potwierdzajàcym zwrot op∏aty
depozytowej.
5. Sprzedawca detaliczny jest obowiàzany do przechowywania dokumentu potwierdzajàcego pobranie
op∏aty depozytowej i dokumentu potwierdzajàcego
zwrot op∏aty depozytowej przez okres 5 lat, liczàc od
koƒca roku kalendarzowego, którego one dotyczà.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór dokumentu potwierdzajàcego pobranie op∏aty depozytowej i dokumentu
potwierdzajàcego zwrot op∏aty depozytowej, o których mowa w ust. 4, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia dokumentów oraz zapewnienia prawid∏owego gospodarowania wp∏ywami z op∏at depozytowych.
Art. 55. 1. Stawka op∏aty depozytowej wynosi od
30 z∏ do 50 z∏ za sztuk´ baterii samochodowej kwasowo-o∏owiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-o∏owiowego oraz baterii przemys∏owej kwasowo-o∏owiowej oraz akumulatora przemys∏owego
kwasowo-o∏owiowego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏aty
depozytowej, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zró˝nicowania tych op∏at z uwagi na rodzaje zu˝ytych baterii kwasowo-o∏owiowych lub zu˝ytych akumulatorów kwasowo-o∏owiowych.
Art. 56. 1. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa
w art. 54, przekazuje nieodebranà op∏at´ depozytowà
na odr´bny rachunek bankowy urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci, w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o pobranie
op∏aty.
2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa, w terminie do dnia
15 marca roku nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o pobranie op∏aty, sprawozdania o wysokoÊci
pobranej op∏aty depozytowej i przekazanej nieodebranej op∏aty depozytowej.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ oraz
u∏atwieniem przekazywania tych sprawozdaƒ marsza∏kowi województwa.

ciu na poszczególnych wprowadzajàcych baterie lub
akumulatory, z którymi ma zawartà umow´, o której
mowa w art. 32 ust. 1, o których mowa w ust. 1, marsza∏kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca
roku nast´pujàcego po roku, którego sprawozdanie
dotyczy.

Rozdzia∏ 10

4. Przez mas´ zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów nale˝y rozumieç odpowiednio mas´ zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów zebranych bezpoÊrednio od u˝ytkowników koƒcowych, z miejsc odbioru oraz zak∏adów przetwarzania w rozumieniu przepisów o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym i przekazanych prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów.

Obowiàzki zbierajàcych zu˝yte baterie
lub zu˝yte akumulatory
Art. 57. Zbierajàcy zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory jest obowiàzany do odebrania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych od prowadzàcego miejsce odbioru, z którym ma
zawartà umow´, o której mowa w art. 51 ust. 1.
Art. 58. 1. Zbierajàcy zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory jest obowiàzany do przekazania zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów bezpoÊrednio prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, a w przypadku zu˝ytych baterii
przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych
— w pierwszej kolejnoÊci prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, który prowadzi co najmniej sortowanie zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów.
2. Zbierajàcy zu˝yte baterie samochodowe kwasowo-o∏owiowe lub zu˝yte akumulatory samochodowe
kwasowo-o∏owiowe jest obowiàzany do przekazania
tych baterii i akumulatorów prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, który spe∏nia wymagania, o których mowa
w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7.
3. Zbierajàcy zu˝yte baterie niklowo-kadmowe lub
zu˝yte akumulatory niklowo-kadmowe jest obowiàzany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii niklowo-kadmowych lub zu˝ytych akumulatorów niklowo-kadmowych.
Art. 59. 1. Zbierajàcy zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory jest obowiàzany do prowadzenia ewidencji
obejmujàcej informacje o masie zebranych zu˝ytych
baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych, ogó∏em i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzajàcych baterie lub akumulatory, z którymi ma
zawartà umow´, o której mowa w art. 32 ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku wprowadzajàcych baterie przenoÊne lub akumulatory przenoÊne, którzy przekazali realizacj´ obowiàzków wynikajàcych z ustawy temu samemu podmiotowi, o którym mowa w art. 28 ust. 1,
w tym obowiàzek podpisania umowy ze zbierajàcym
zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory, dopuszcza si´
mo˝liwoÊç sporzàdzenia zbiorczych informacji, o których mowa w ust. 1.
3. Zbierajàcy zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory jest obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia
rocznego sprawozdania zawierajàcego informacje
o masie zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych, ogó∏em i w rozbi-

5. Zbierajàcy zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory jest obowiàzany do przechowywania ewidencji,
o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, liczàc od
koƒca roku kalendarzowego, którego dotyczy.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ oraz
u∏atwieniem przekazywania tych sprawozdaƒ marsza∏kowi województwa.
Rozdzia∏ 11
Obowiàzki prowadzàcych zak∏ady przetwarzania
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów
Art. 60. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów jest obowiàzany do przetwarzania i recyklingu zu˝ytych baterii
lub zu˝ytych akumulatorów oraz powstajàcych z nich
odpadów w sposób bezpieczny dla Êrodowiska i zdrowia ludzi.
2. Zabrania si´ przetwarzania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów poza zak∏adem przetwarzania
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów.
Art. 61. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, który ma zawartà z wprowadzajàcym baterie lub akumulatory
umow´, o której mowa w art. 36 ust. 1, jest obowiàzany do przyjmowania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, bez mo˝liwoÊci ˝àdania zap∏aty za ich
przyj´cie.
2. ¸àczna iloÊç zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów przyjmowana do zak∏adu przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów na podstawie
umów zawartych z wprowadzajàcymi baterie lub akumulatory nie mo˝e przekroczyç iloÊci odpadów dopuszczonych do odzysku w zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku.
Art. 62. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych,
zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych jest obowiàzany do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska.

Dziennik Ustaw Nr 79

— 6119 —

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów, który spe∏nia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1
i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7.
Art. 63. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, z wyjàtkiem
prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii
samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych
akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych
kwasowo-o∏owiowych, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci przygotowuje zu˝yte baterie i zu˝yte akumulatory do recyklingu i unieszkodliwiania przez:
1) sortowanie zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów na poszczególne rodzaje, u∏atwiajàce ich przetwarzanie za pomocà technologii i instalacji s∏u˝àcych do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 6, lub
2) przetwarzanie poszczególnych rodzajów zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów na odpowiednie
frakcje materia∏owe i recykling co najmniej wyodr´bnionych metali w instalacjach i przy u˝yciu
technologii zapewniajàcych osiàgni´cie co najmniej minimalnych poziomów wydajnoÊci recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1.
2. Zu˝yte baterie samochodowe kwasowo-o∏owiowe, zu˝yte akumulatory samochodowe kwasowo-o∏owiowe, zu˝yte baterie przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe lub zu˝yte akumulatory przemys∏owe kwasowo-o∏owiowe poddawane sà przetwarzaniu wy∏àcznie
w zak∏adzie przetwarzania prowadzàcym równie˝ recykling o∏owiu i jego zwiàzków oraz tworzyw sztucznych.
3. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, jest obowiàzany do przekazania poszczególnych rodzajów posortowanych zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania danego rodzaju zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
dla których sam nie prowadzi przetwarzania, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Sortowanie zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów na poszczególne rodzaje stanowi proces odzysku R15 wymieniony w za∏àczniku nr 5 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
5. Przetwarzanie i recykling, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, stanowià, w zale˝noÊci od stosowanej
metody, procesy odzysku R3-R6 wymienione w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne rodzaje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów,
które powinny byç wydzielone w procesie sortowania, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu oraz u∏atwieniem procesów sortowania.
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
dotyczàce procesu przetwarzania zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych,
zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych
kwasowo-o∏owiowych, bioràc pod uwag´ rozwój
techniczny i naukowy oraz najlepsze dost´pne techniki, a tak˝e kierujàc si´ potrzebà zapewnienia bezpiecznego dla Êrodowiska i zdrowia ludzi przetwarzania
i recyklingu zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów.
Art. 64. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, w zale˝noÊci
od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu,
jest obowiàzany do prowadzenia ewidencji obejmujàcej informacje o:
1) rodzaju i masie przyj´tych do przetwarzania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów;
2) rodzaju i masie przetworzonych zu˝ytych baterii
i zu˝ytych akumulatorów;
3) osiàgni´tych poziomach recyklingu.
2. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów jest obowiàzany do
przetwarzania i recyklingu zu˝ytych baterii i zu˝ytych
akumulatorów w instalacjach i przy u˝yciu technologii
spe∏niajàcych wymogi okreÊlone dla najlepszych dost´pnych technik zapewniajàcych osiàgni´cie co najmniej wymaganych poziomów wydajnoÊci recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1.
3. W∏aÊciwy organ odmawia wydania zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, w którym zastosowane technologie i instalacje
nie zapewniajà osiàgni´cia poziomów wydajnoÊci recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1.
4. Mas´ zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów
przyj´tych przez prowadzàcego zak∏ad przetwarzania
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów ustala si´
na podstawie kart przekazania odpadu.
5. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów jest obowiàzany do
sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego
po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego
sprawozdania zawierajàcego informacje, o których
mowa w ust. 1.
6. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów jest obowiàzany do
przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1,
przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, którego dotyczy.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ oraz
u∏atwieniem przekazywania tych sprawozdaƒ marsza∏kowi województwa.
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Rozdzia∏ 12
Obowiàzki organów administracji publicznej
Art. 65. 1. Marsza∏ek województwa prowadzi odr´bny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wp∏ywów z op∏aty produktowej, dodatkowej op∏aty produktowej, Êrodków przekazywanych
przez wprowadzajàcych baterie lub akumulatory,
o których mowa w art. art. 37 ust. 4, oraz nieodebranej op∏aty depozytowej.
2. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i Êrodków, o których mowa w ust. 1, powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody bud˝etu samorzàdu województwa, o których
mowa w ust. 3, marsza∏ek województwa przekazuje
w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po
roku, którego op∏aty lub Êrodki dotyczà, na rachunek
dochodów bud˝etu paƒstwa.
3. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i Êrodków, o których mowa w ust. 1, w wysokoÊci 5 % stanowià dochody bud˝etu samorzàdu województwa.
Art. 66. 1. Marsza∏ek województwa realizuje zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych na terenie województwa jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rzàdowej.
2. WysokoÊç Êrodków przeznaczonych na realizacj´ zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych stanowi równowartoÊç Êrodków
przekazanych przez marsza∏ków województw na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa w roku poprzednim, pomniejszona o Êrodki przekazane Inspekcji Handlowej na badania laboratoryjne w zakresie zawartoÊci metali ci´˝kich w bateriach lub akumulatorach.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
kryteria podzia∏u Êrodków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, bioràc
pod uwag´ liczb´ mieszkaƒców w danym województwie oraz koniecznoÊç osiàgni´cia wymaganych poziomów zbierania.
Art. 67. 1. Marsza∏ek województwa jest obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia w∏aÊciwemu wojewodzie i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska, w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego
po roku otrzymania dotacji celowej na prowadzenie
publicznych kampanii edukacyjnych, sprawozdania
o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkoÊci wykorzystanych Êrodków,
które zosta∏y przekazane na ten cel.
2. W przypadku niewykorzystania Êrodków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne lub
stwierdzenia przez wojewod´ ich nieprawid∏owego
wykorzystania marsza∏ek województwa jest obowiàzany do przekazania tych Êrodków na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ.
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Art. 68. 1. Wojewoda mo˝e kontrolowaç sposób
wykorzystania przez marsza∏ka województwa dotacji
celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia:
1) niezgodnego z prawem wykorzystania Êrodków
na publiczne kampanie edukacyjne,
2) niewykorzystania wszystkich przekazanych Êrodków na publiczne kampanie edukacyjne
— wojewoda orzeka, w drodze decyzji, o przekazaniu
tych Êrodków na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa, w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja
sta∏a si´ ostateczna.
Art. 69. 1. Marsza∏ek województwa weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach oraz wykazach, o których mowa w art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4,
art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 56 ust. 2, art. 59 ust. 3
oraz art. 64 ust. 5.
2. Marsza∏ek województwa wprowadza dane ze
sprawozdaƒ i wykazów, o których mowa w ust. 1, do
bazy danych o bateriach i akumulatorach zapisanej na
informatycznych noÊnikach danych w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne, która mo˝e stanowiç cz´Êç innych baz
danych z zakresu ochrony Êrodowiska, w tym gospodarki odpadami, w terminie do dnia 15 kwietnia
roku, w którym te sprawozdania i wykazy zosta∏y
przekazane.
3. Marsza∏ek województwa, w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach i wykazach, o których mowa w ust. 1, mo˝e zobowiàzaç, w drodze decyzji, wprowadzajàcego baterie lub akumulatory, zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory lub
prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii
lub zu˝ytych akumulatorów do przed∏o˝enia dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 54
ust. 4, art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1.
4. Marsza∏ek województwa udost´pnia na stronie
internetowej urz´du marsza∏kowskiego oraz w sposób zwyczajowo przyj´ty wykaz miejsc odbioru oraz
zbierajàcych zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory na
terenie województwa.
Art. 70. 1. Marsza∏ek województwa sprawuje kontrol´ przestrzegania przepisów ustawy w zakresie obj´tym w∏aÊciwoÊcià tego organu, w szczególnoÊci
w zakresie op∏aty produktowej, op∏aty depozytowej
oraz wykorzystania Êrodków przekazywanych przez
wprowadzajàcych baterie lub akumulatory, o których
mowa w art. art. 37 ust. 4.
2. Do przeprowadzenia kontroli marsza∏ek województwa mo˝e upowa˝niç pracowników podleg∏ego
mu urz´du marsza∏kowskiego.
3. Osoba kontrolujàca jest uprawniona do:
1) wst´pu wraz z rzeczoznawcami i niezb´dnymi
urzàdzeniami przez ca∏à dob´ na teren nieruchomoÊci, obiektu lub ich cz´Êci, na których jest wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 — na pozosta∏y teren;
2) przeprowadzania badaƒ lub wykonywania innych
niezb´dnych czynnoÊci kontrolnych;
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3) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji oraz
wzywania i przes∏uchiwania osób w zakresie niezb´dnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) ˝àdania okazania dokumentów i udost´pnienia
danych majàcych zwiàzek z problematykà kontroli.
4. Marsza∏ek województwa wyst´puje do wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska o podj´cie
dzia∏aƒ b´dàcych w zakresie jego kompetencji, je˝eli
w wyniku kontroli stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot lub kontrolowanà osob´ fizycznà
przepisów ustawy lub wystàpi uzasadnione podejrzenie, ˝e takie naruszenie mog∏o nastàpiç, przekazujàc
dokumentacj´ sprawy.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna sà obowiàzani umo˝liwiç
przeprowadzanie kontroli, a w szczególnoÊci dokonanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 3.
Art. 71. 1. Z czynnoÊci kontrolnych osoba kontrolujàca sporzàdza protokó∏, którego jeden egzemplarz
dor´cza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub
kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokó∏ podpisuje osoba kontrolujàca oraz
kontrolowany podmiot lub kontrolowana osoba
fizyczna, którzy mogà wnieÊç do protoko∏u zastrze˝enia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protoko∏u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanà osob´ fizycznà osoba kontrolujàca umieszcza
o tym wzmiank´ w protokole, a odmawiajàcy podpisu
mo˝e, w terminie 7 dni, przedstawiç swoje stanowisko na piÊmie marsza∏kowi województwa.
Art. 72. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska sporzàdza i przedk∏ada G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 15 lutego
ka˝dego roku, zbiorczà informacj´ o wynikach kontroli przedsi´biorców wpisanych do rejestru skontrolowanych w poprzednim roku kalendarzowym.
2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, na podstawie wyników kontroli, o których mowa w ust. 1,
oraz posiadanych danych, w tym danych zawartych
w bazie danych, o której mowa w art. 69 ust. 2, sporzàdza i przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska, w terminie do dnia 15 maja roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy raport, roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zu˝ytymi bateriami i zu˝ytymi akumulatorami, w tym informacje na temat osiàgni´tych poziomów zbierania oraz recyklingu.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, zakres i wzór raportu, o którym mowa w ust. 2, kierujàc si´ koniecznoÊcià okreÊlenia danych w celu dokonania oceny
funkcjonowania systemu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zu˝ytymi bateriami i zu˝ytymi akumulatorami.
Art. 73. Kontrol´ przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3,
art. 48—50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 sprawuje
Inspekcja Handlowa.
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Rozdzia∏ 13
Przepisy karne i kary pieni´˝ne
Art. 74. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 1, prowadzi dystrybucj´ baterii lub akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 lub 9, podlega karze grzywny.
Art. 75. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 5, nie
wykonuje decyzji o wstrzymaniu dystrybucji baterii
lub akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 lub 9, podlega karze grzywny do
10 000 z∏.
Art. 76. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 6, nie
zwraca baterii lub akumulatorów niespe∏niajàcych
wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 lub 9 do dostawcy lub,
w przypadku braku takiej mo˝liwoÊci, nie przekazuje
tych baterii lub akumulatorów jako zu˝ytych baterii
i zu˝ytych akumulatorów do przetworzenia i recyklingu, podlega karze grzywny do 10 000 z∏.
Art. 77. Kto, wbrew przepisom art. 11 ust. 2 i 3,
prowadzi dystrybucj´ sprz´tu, w którym sà zamontowane baterie lub akumulatory, bez do∏àczenia do niego instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu
na terytorium kraju — bez do∏àczenia do niego instrukcji w j´zyku polskim, podlega karze grzywny.
Art. 78. Kto, wbrew przepisowi art. 12, umieszcza
zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory razem z innymi
odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze
grzywny.
Art. 79. Kto, wbrew przepisom art. 18 ust. 1 i 2,
art. 21 ust. 1 lub art. 23 ust. 1, nie sk∏ada wniosku
o wpis do rejestru, wniosku o zmian´ wpisu do rejestru lub wniosku o wykreÊlenie z rejestru, podlega karze grzywny.
Art. 80. Kto, wbrew przepisowi art. 30, nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach zwiàzanych z obrotem bateriami i akumulatorami, podlega
karze grzywny.
Art. 81. Kto, wbrew przepisom art. 31:
1) nie odbiera od u˝ytkownika koƒcowego zu˝ytych
baterii samochodowych, zu˝ytych akumulatorów
samochodowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych
lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych,
2) nie odbiera na w∏asny koszt od u˝ytkownika koƒcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego zu˝ytych baterii samochodowych
kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów
samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych
baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub
zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub nie przekazuje ich do przetwarzania i recyklingu,
3) nie do∏àcza do baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, akumulatorów samochodowych
kwasowo-o∏owiowych, baterii przemys∏owych
kwasowo-o∏owiowych lub akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania
— podlega karze grzywny.
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Art. 82. Kto, wbrew przepisowi art. 32 ust. 1, nie
zawiera umowy w formie pisemnej ze zbierajàcym zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory, podlega karze
grzywny.
Art. 83. Kto, wbrew przepisom art. 34:
1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmujàcej informacje o rodzaju, iloÊci i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, lub
prowadzi ewidencj´ nierzetelnie,
2) nie przedk∏ada rocznego sprawozdania o rodzaju,
iloÊci i masie wprowadzonych do obrotu baterii
i akumulatorów, sk∏ada je nieterminowo lub sk∏ada sprawozdanie nierzetelne
— podlega karze grzywny do 50 000 z∏.
Art. 84. Kto, wbrew przepisowi art. 35 ust. 1, nie
przedk∏ada marsza∏kowi województwa rocznego sprawozdania o osiàgni´tych poziomach zbierania wraz
z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez
danego zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierajàcy odbiera zu˝yte baterie przenoÊne i zu˝yte akumulatory przenoÊne, sk∏ada je nieterminowo lub sk∏ada
sprawozdanie nierzetelne, podlega karze grzywny.
Art. 85. Kto, wbrew przepisom art. 36:
1) nie zawiera umowy w formie pisemnej z prowadzàcym zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub
zu˝ytych akumulatorów,
2) nie przedk∏ada marsza∏kowi województwa wykazu
zak∏adów przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, z których prowadzàcymi ma
zawartà umow´
— podlega karze grzywny.
Art. 86. Kto, wbrew przepisom art. 48:
1) nie przyjmuje selektywnie zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów
przenoÊnych od u˝ytkownika koƒcowego lub ˝àda
od niego zap∏aty za ich przyj´cie,
2) nie przekazuje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy
hurtowemu lub zbierajàcemu zu˝yte baterie lub
zu˝yte akumulatory
— podlega karze grzywny.
Art. 87. Kto, wbrew przepisom art. 49:
1) nie przyjmuje zu˝ytych baterii przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych od u˝ytkownika koƒcowego oraz od sprzedawcy detalicznego,
któremu przekaza∏ baterie przenoÊne lub akumulatory przenoÊne, lub ˝àda zap∏aty za ich przyj´cie,
2) nie przekazuje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierajàcemu
zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory
— podlega karze grzywny.
Art. 88. Kto, wbrew przepisom art. 50:
1) nie przyjmuje selektywnie zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów
przenoÊnych od u˝ytkownika koƒcowego lub ˝àda
od niego zap∏aty za ich przyj´cie,
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2) nie przekazuje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierajàcemu
zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory lub prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub
zu˝ytych akumulatorów
— podlega karze grzywny.
Art. 89. Kto, wbrew przepisom art. 53:
1) nie przyjmuje zu˝ytych baterii samochodowych
kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów
samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych
baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub
zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych od u˝ytkownika koƒcowego,
2) nie umieszcza w punkcie sprzeda˝y, w widocznym
miejscu, informacji o:
a) warunkach i trybie zwrotu zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1,
oraz mo˝liwoÊci zwrotu pobranej op∏aty depozytowej w punkcie sprzeda˝y,
b) punktach zbierania zu˝ytych baterii i zu˝ytych
akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zorganizowanych przez wprowadzajàcego baterie
lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje
— podlega karze grzywny.
Art. 90. Kto, wbrew przepisom art. 54:
1) nie pobiera od kupujàcego op∏aty depozytowej
lub nie potwierdza jej pobrania,
2) w terminie 30 dni od dnia pobrania op∏aty depozytowej, nie przyjmuje zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych
lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub nie zwraca pobranej op∏aty
depozytowej wraz z potwierdzeniem jej zwrotu,
3) w terminie 45 dni od dnia sprzeda˝y, nie przyjmuje od kupujàcego wprowadzonych przez siebie do
obrotu baterii i akumulatorów lub nie zwraca pobranej op∏aty depozytowej, lub nie potwierdza jej
zwrotu
— podlega karze grzywny.
Art. 91. Kto, wbrew przepisowi art. 57, nie odbiera
zu˝ytych baterii przenoÊnych lub zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych od prowadzàcego miejsce odbioru,
z którym ma zawartà umow´, o której mowa w art. 51
ust. 1, podlega karze grzywny.
Art. 92. Kto, wbrew przepisom art. 59:
1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmujàcej informacje o masie zebranych zu˝ytych
baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów
przenoÊnych, ogó∏em i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzajàcych baterie lub akumulatory,
z którymi ma zawartà umow´, lub prowadzi ewidencj´ nierzetelnie,
2) nie przedk∏ada marsza∏kowi województwa rocznego sprawozdania zawierajàcego informacje o masie zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych, ogó∏em i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzajàcych baterie
lub akumulatory, lub przedk∏ada je nieterminowo
— podlega karze grzywny.
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Art. 93. Kto, wbrew przepisowi art. 60 ust. 2, przetwarza zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory poza zak∏adem przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów, podlega karze grzywny do 100 000 z∏.
Art. 94. Kto, wbrew przepisom art. 61, nie przyjmuje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów lub
˝àda zap∏aty za ich przyj´cie, podlega karze grzywny.
Art. 95. Kto, wbrew przepisom art. 64:
1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmujàcej informacje o rodzaju i masie przyj´tych do
przetwarzania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów, przetworzonych zu˝ytych baterii i zu˝ytych
akumulatorów oraz osiàgni´tych poziomów recyklingu lub prowadzi ewidencj´ nierzetelnie,
2) nie przedk∏ada marsza∏kowi województwa rocznego sprawozdania zawierajàcego informacje, o których mowa w pkt 1, lub sk∏ada je nieterminowo
— podlega karze grzywny.
Art. 96. Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w art. 74—95, nast´puje w trybie przepisów
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.
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4. W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝nych, o których mowa w art. 97—102, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia organów
podatkowych przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Rozdzia∏ 14
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 104. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r.
Nr 44, poz. 287, z póên. zm.8)) w art. 2 w ust. 1 po
pkt 15d dodaje si´ pkt 15e w brzmieniu:
„15e) kontrola przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z wyjàtkiem
kontroli przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31
ust. 3, art. 48—50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2;”.

Art. 97. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 1, wprowadza do obrotu baterie lub akumulatory niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 lub 9, podlega karze pieni´˝nej od 1 000 z∏ do 100 000 z∏.

Art. 105. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.9)) w art. 23 w ust. 1 po
pkt 16c dodaje si´ pkt 16d w brzmieniu:

Art. 98. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 2, nie
wycofuje z obrotu baterii lub akumulatorów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 lub 9, podlega karze pieni´˝nej od 1 000 z∏ do 100 000 z∏.

„16d) dodatkowej op∏aty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Art. 99. Kto, wbrew przepisom art. 11 ust. 2 i 3,
wprowadza do obrotu sprz´t, w którym sà zamontowane baterie lub akumulatory, bez do∏àczenia do niego instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu
na terytorium kraju — bez do∏àczenia do niego instrukcji w j´zyku polskim, lub do∏àcza instrukcj´ nierzetelnà, podlega karze pieni´˝nej od 1 000 z∏ do
100 000 z∏.
Art. 100. Kto, wbrew przepisowi art. 37 ust. 1, nie
finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, podlega karze pieni´˝nej od 10 000 z∏ do 100 000 z∏.
Art. 101. Kto, wbrew przepisom art. 58, nie przekazuje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów do
odpowiedniego prowadzàcego zak∏ad przetwarzania
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, podlega
karze pieni´˝nej od 5 000 z∏ do 100 000 z∏.
Art. 102. Kto, wbrew przepisowi art. 63 ust. 3, nie
przekazuje poszczególnych rodzajów posortowanych
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania danego rodzaju zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, podlega karze pieni´˝nej od 1 000 z∏ do 100 000 z∏.
Art. 103. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 97—102, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska.
2. Ustalajàc wysokoÊç kar pieni´˝nych, o których
mowa w art. 97—102, uwzgl´dnia si´ przede wszystkim stopieƒ szkodliwoÊci czynu, zakres naruszenia
oraz dotychczasowà dzia∏alnoÊç podmiotu.
3. Kary pieni´˝ne, o których mowa w art. 97—102,
wnosi si´ na odr´bny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.

———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88,
poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865,
Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 31, poz. 206.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549,
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223,
poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100 i Nr 69, poz. 587.
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2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666), z tym ˝e kosztem uzyskania
przychodów sà poniesione wydatki, o których
mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione op∏aty,
o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy,”.
Art. 106. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.10)) w art. 16
w ust. 1 po pkt 19c dodaje si´ pkt 19d w brzmieniu:
„19d) dodatkowej op∏aty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666), z tym ˝e kosztem uzyskania
przychodów sà poniesione wydatki, o których
mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione op∏aty,
o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy,”.
Art. 107. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstajàcych w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych,
odpadów
wielkogabarytowych,
zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,”;
2) w art. 8 ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. Przedsi´biorca posiadajàcy zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, obejmujàce niesegregowane odpady komunalne, jest obowiàzany
równie˝ do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstajàcych w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych
oraz odpadów z remontów.”.
———————
10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545
i Nr 69, poz. 587.
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Art. 108. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.11)) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2a dodaje si´
pkt 2b w brzmieniu:
„2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów
art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3,
art. 48—50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),”.
Art. 109. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póên. zm.12))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ art. 41;
2) uchyla si´ art. 74.
Art. 110. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 401 po ust. 13d dodaje si´ ust. 13e i 13f
w brzmieniu:
„13e. Przychodami Narodowego Funduszu sà tak˝e wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymierzanych
na podstawie art. 97—102 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
13f. Wp∏ywy z kar, o których mowa w ust. 13e,
Narodowy Fundusz przeznacza na dofinansowanie dzia∏aƒ w zakresie:
1) zbierania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów;
2) przetwarzania i recyklingu zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów;
3) unieszkodliwiania zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów.”;
2) art. 401b otrzymuje brzmienie:
„Art. 401b. Przychody wymienione w art. 401
ust. 2—13 i 13e oraz w art. 401a przeznacza si´ równie˝ na pokrycie kosztów ich obs∏ugi.”;
3) w art. 402 dodaje si´ ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„10. Wp∏ywy z kar, o których mowa w art. 401
ust. 13e, wojewódzcy inspektorzy ochrony
Êrodowiska przekazujà na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu w terminie do koƒca
nast´pnego miesiàca po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u.
———————
11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 20, poz. 106.
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106.
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11. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przed przekazaniem na rachunek Narodowego
Funduszu wp∏ywów z kar, o których mowa
w art. 401 ust. 13e, pomniejsza je o 20 %,
a kwot´ uzyskanà z tytu∏u pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji ustalonej nale˝nej
kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokoÊci.”.
Art. 111. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia
11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej”;
2) w art. 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa okreÊla obowiàzki przedsi´biorców,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.14)), wprowadzajàcych na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w za∏àczniku
nr 3 do ustawy oraz okreÊla zasady ustalania
i pobierania op∏aty produktowej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
przedsi´biorcy wprowadzajàcego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia towary, których
cz´Êciami sk∏adowymi lub przynale˝noÊciami sà produkty wymienione w za∏àczniku
nr 3 do ustawy.”;
3) w art. 2:
a) uchyla si´ pkt 1,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) odpadzie pou˝ytkowym — rozumie si´
przez to odpady powstajàce z produktów
wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy;”,
c) uchyla si´ pkt 8,
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) op∏acie produktowej — rozumie si´ przez to
op∏at´ obliczanà i wp∏acanà za opakowania
w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, o których
mowa w za∏àczniku nr 1 do ustawy, a tak˝e
op∏at´ obliczanà i wp∏acanà w przypadku
wprowadzania na rynek krajowy produktów
wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy;”,
e) uchyla si´ pkt 13;
———————
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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4) w art. 3 uchyla si´ ust. 3a i 3b;
5) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Przedsi´biorca rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç polegajàcà na wytwarzaniu, imporcie lub wewnàtrzwspólnotowym nabyciu produktów
w opakowaniach, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których
mowa w za∏àczniku nr 3 do ustawy, jest obowiàzany bez wezwania z∏o˝yç zawiadomienie
o tym fakcie marsza∏kowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
2. Za dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, uwa˝a si´ dat´ pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania
pierwszego d∏ugu celnego dla produktu
w opakowaniu wymienionym w za∏àczniku
nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego
w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;
6) w art. 10:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpowiednio masie opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których
wprowadzi∏ na rynek krajowy produkty, lub
wprowadzonych na rynek krajowy produktów wymienionych w za∏àczniku nr 3 do
ustawy, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje;”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpowiednio masie opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których
przedsi´biorcy wymienieni w wykazie wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub
wprowadzonych na rynek krajowy przez
przedsi´biorców produktów wymienionych
w za∏àczniku nr 3 do ustawy, z podzia∏em na
poszczególne ich rodzaje;”;
7) w art. 12 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Op∏at´ produktowà oblicza si´ jako iloczyn
stawki op∏aty i ró˝nicy pomi´dzy wymaganym
a osiàgni´tym poziomem odzysku (recyklingu)
przeliczonej na wielkoÊç wyra˝onà w masie
produktów lub opakowaƒ.
3a. Szczegó∏owy sposób obliczania op∏aty produktowej nale˝nej od przedsi´biorcy lub organizacji z tytu∏u niewykonania obowiàzku odzysku, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, okreÊla
za∏àcznik nr 5 do ustawy.
4. Op∏at´ produktowà oblicza si´ oddzielnie dla
ka˝dego rodzaju opakowaƒ wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy.
5. Nie wnosi si´ op∏aty produktowej, której ∏àczna roczna wysokoÊç dla opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy nie przekracza 50 z∏.”;
8) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej
stanowi masa w kilogramach.”;
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9) w art. 14 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2 i 3;

kwasowo-o∏owiowych prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów, który spe∏nia wymagania,
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).”;

10) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpowiednio masie opakowaƒ wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których przedsi´biorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy
przez przedsi´biorców produktów wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy, z podzia∏em
na poszczególne ich rodzaje;”;

2) po art. 48 dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:
„Art. 48a. Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 2, nie
przekazuje zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych
akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, podlega karze
grzywny.”.

11) uchyla si´ rozdzia∏ 4;
12) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Przez marsza∏ka województwa oraz urzàd
marsza∏kowski rozumie si´ odpowiednio
marsza∏ka województwa oraz urzàd marsza∏kowski w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce zamieszkania przedsi´biorcy wprowadzajàcego na rynek
krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy
lub produkty wymienione w za∏àczniku
nr 3 do ustawy oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium kraju — odpowiednio Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego lub Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego.”;

Art. 113. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.15)) w art. 22:
1) w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) z op∏at, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464),
oraz op∏at, o których mowa w art. 20
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666);”;

13) uchyla si´ art. 26;
14) uchyla si´ art. 30;

2) w ust. 6a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

15) w art. 37 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„1) prowadzeniem rejestru, o którym mowa
w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
oraz bazy danych o sprz´cie i zu˝ytym sprz´cie, o której mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy,
jak równie˝ prowadzeniem rejestru, o którym
mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach — w przypadku uzyskiwania dochodów z tytu∏ów wymienionych w ust. 2 pkt 16;”.

„Kto, b´dàc przedsi´biorcà prowadzàcym organizacj´ odzysku lub dzia∏alnoÊç polegajàcà na wytwarzaniu, imporcie lub wewnàtrzwspólnotowym
nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1 i 3 do ustawy:”;
16) uchyla si´ art. 38 i 39;
17) art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w art. 37—37b nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia.”;
18) uchyla si´ za∏àcznik nr 2 do ustawy;

Art. 114. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W sprawach dotyczàcych post´powania
z bateriami i akumulatorami oraz ze zu˝ytymi bateriami i zu˝ytymi akumulatorami
stanowiàcymi przynale˝noÊç albo cz´Êç
sk∏adowà sprz´tu stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666).”;

19) w za∏àczniku nr 4 do ustawy uchyla si´ poz. 8—13;
20) w za∏àczniku nr 4a do ustawy uchyla si´ poz. 8—13.
Art. 112. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r.
Nr 176, poz. 1236) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
15)

1) w art. 21 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przedsi´biorca prowadzàcy stacj´ demonta˝u
jest obowiàzany do przekazania zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych
i zu˝ytych akumulatorów samochodowych
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Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619.
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2) w art. 4 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przy ustalaniu iloÊci i masy sprz´tu wprowadzonego na terytorium kraju nie uwzgl´dnia
si´ masy baterii i akumulatorów.”;
3) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób nadawania numeru rejestrowego, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zidentyfikowania przedsi´biorców wpisanych do rejestru, zapewnienia spójnoÊci i ciàg∏oÊci numeru
rejestrowego z numerem rejestrowym nadawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz wyeliminowania sytuacji, w której
przedsi´biorcy b´dà pos∏ugiwaç si´ dwoma
numerami rejestrowymi.”;
4) w art. 31 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w terminie do dnia 15 marca po roku, w którym nastàpi∏o zebranie lub odzysk, w tym recykling, zu˝ytego sprz´tu, sprawozdania
o osiàgni´tych poziomach zbierania, odzysku
i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.”;
5) w art. 33 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 15 marca ka˝dego roku, wykazu zak∏adów przetwarzania,
z których prowadzàcymi zawar∏ umow´, o której
mowa w ust. 1, zawierajàcego:”;
6) w art. 47 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest obowiàzany do przekazania zu˝ytych baterii i zu˝ytych
akumulatorów zbierajàcemu zu˝yte baterie lub
zu˝yte akumulatory lub prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów.”;
7) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu
oraz prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów odzysku sà obowiàzani do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska,
w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres
od 1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku, sprawozdania o masie przyj´tych oraz poddanych
odpowiednio recyklingowi lub innym ni˝ recykling procesom odzysku odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu.”;
8) w art. 77:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wbrew przepisom art. 47 ust. 1 i 3, nie przekazuje odpadów powsta∏ych w wyniku przetwarzania zu˝ytego sprz´tu prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu, prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku lub prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie unieszkodliwiania odpadów,”,
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b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wbrew przepisowi art. 47 ust. 4, nie przekazuje zu˝ytych baterii i zu˝ytych akumulatorów zbierajàcemu zu˝yte baterie lub zu˝yte
akumulatory lub prowadzàcemu zak∏ad
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów,”;
9) w za∏àczniku nr 2 do ustawy w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) baterie i akumulatory,”.
Rozdzia∏ 15
Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe
Art. 115. Przedsi´biorca, który wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju oraz
przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, jest obowiàzany do z∏o˝enia G∏ównemu
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska wniosku o wpis do
rejestru, w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.
Art. 116. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych,
zu˝ytych akumulatorów samochodowych kwasowo-o∏owiowych, zu˝ytych baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych lub zu˝ytych akumulatorów przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych, który nie spe∏nia wymagaƒ, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7, jest obowiàzany do dostosowania zak∏adu do tych wymagaƒ
oraz uzyskania decyzji zmieniajàcej posiadane decyzje
zwiàzane z gospodarkà odpadami, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów, który nie spe∏nia wymagaƒ, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, jest
obowiàzany do dostosowania zak∏adu do tych wymagaƒ oraz uzyskania decyzji zmieniajàcej posiadane decyzje zwiàzane z gospodarkà odpadami, w terminie
do dnia 26 wrzeÊnia 2011 r.
3. Je˝eli prowadzàcy zak∏ad, o którym mowa
w ust. 1 lub 2, nie dostosowa∏ tego zak∏adu do wymagaƒ wynikajàcych z ustawy oraz nie uzyska∏ decyzji
zmieniajàcej posiadane decyzje zwiàzane z gospodarkà odpadami, w∏aÊciwy organ, który wyda∏ decyzje
w zakresie gospodarki odpadami, stwierdza z urz´du,
w drodze decyzji, ˝e decyzje te wygas∏y bez odszkodowania, odpowiednio w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy albo z dniem
26 wrzeÊnia 2011 r.
Art. 117. 1. Do praw i obowiàzków wynikajàcych
z ustawy zmienianej w art. 111, w tym do zobowiàzaƒ
z tytu∏u op∏aty produktowej oraz obowiàzków sprawozdawczych, stosuje si´ przepisy tej ustawy obowiàzujàce w chwili powstania tych praw i obowiàzków.
2. Ârodki zgromadzone przed dniem 1 maja 2010 r.
na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 30
ustawy zmienianej w art. 111, Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza
na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:
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1) odzysku i recyklingu odpadów pou˝ytkowych powsta∏ych z akumulatorów niklowo-kadmowych,
niklowo-˝elazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych;
2) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnego
zbierania i recyklingu odpadów pou˝ytkowych
z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-˝elazowych, innych akumulatorów elektrycznych
oraz baterii i ogniw galwanicznych;
3) selektywnego zbierania odpadów pou˝ytkowych
z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-˝elazowych, innych akumulatorów elektrycznych
oraz baterii i ogniw galwanicznych wykonywanych przez gminy;
4) badaƒ laboratoryjnych na zawartoÊç metali ci´˝kich w bateriach lub akumulatorach zleconych
przez Inspekcj´ Handlowà;
5) wdra˝ania przez zak∏ady przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów certyfikowanych systemów zarzàdzania Êrodowiskowego,
umo˝liwiajàcych dobrowolne uczestnictwo we
wspólnotowym systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS).
Art. 118. 1. Baterie i akumulatory niespe∏niajàce
wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 i 9, które zosta∏y wprowadzone do obrotu przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nie podlegajà wycofaniu z obrotu.
2. Ci´˝ar udowodnienia, ˝e wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów nastàpi∏o przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, spoczywa na wprowadzajàcym baterie lub akumulatory.
Art. 119. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 114 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 114, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 120. 1. Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory przedk∏ada sprawozdania i wykazy, o których mowa w art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37
ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5, za rok
2010, w terminie do dnia 15 marca 2011 r.
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2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska sporzàdza i przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zu˝ytymi bateriami i zu˝ytymi akumulatorami, o którym mowa
w art. 72 ust. 2, za rok 2010, w terminie do dnia 15 maja 2011 r.
Art. 121. 1. Do czasu utworzenia bazy danych,
o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2,
marsza∏ek województwa jest obowiàzany do przed∏o˝enia zbiorczego sprawozdania ze sprawozdaƒ, o których mowa w art. 69 ust. 1, G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 15 kwietnia
roku, w którym te sprawozdania zosta∏y przekazane.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzory zbiorczych
sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, oraz sposób
ich przekazywania, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia
sprawozdaƒ.
Art. 122. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48,
art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99, które wchodzà w ˝ycie w terminie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
2) art. 9 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
26 wrzeÊnia 2009 r.;
3) art. 17—26 i art. 79, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2009 r.;
4) art. 30, art. 32—43, art. 53—56, art. 65, art. 69,
art. 72, art. 80, art. 82—85, art. 89, art. 90, art. 100,
art. 104—106, art. 111 pkt 1—13 i 15—20 oraz
art. 114 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.;
5) art. 111 pkt 14, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2010 r.;
6) art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 26 wrzeÊnia 2011 r.;
7) art. 66—68, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2012 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Za∏àczniki do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. (poz. 666)

Za∏àcznik nr 1

BATERIE PRZEMYS¸OWE I AKUMULATORY PRZEMYS¸OWE
1. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
awaryjnego lub rezerwowego zasilania energetycznego, w tym w szpitalach, na lotniskach
i w biurach.
2. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
u˝ywania w Êrodkach transportu, w tym w pociàgach i w samolotach, na morskich platformach
wiertniczych i w latarniach morskich.

3. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone wy∏àcznie do podr´cznych terminali p∏atniczych,
w tym w placówkach handlowych i restauracjach
oraz czytników kodów kreskowych w placówkach
handlowych.
4. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone wy∏àcznie do profesjonalnego sprz´tu wideo dla stacji telewizyjnych i profesjonalnych studiów.
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5. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone wy∏àcznie do latarek górniczych i latarek dla nurków
umieszczonych na kaskach górników i nurków,
z wy∏àczeniem baterii i akumulatorów, o których
mowa w za∏àczniku nr 2 do ustawy.
6. Rezerwowe baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do drzwi uruchamianych elektrycznie,
zapobiegajàce ich blokowaniu lub przytrzaÊni´ciu
osób.
7. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
u˝ywania w oprzyrzàdowaniu lub w ró˝nych rodzajach sprz´tu pomiarowego i oprzyrzàdowania,
z wy∏àczeniem baterii i akumulatorów, o których
mowa w za∏àczniku nr 2 do ustawy.
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8. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
u˝ywania w powiàzaniu z p∏ytkà ogniwa s∏onecznego, urzàdzeniami fotogalwanicznymi i innymi urzàdzeniami wykorzystujàcymi energi´ odnawialnà.
9. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
u˝ywania w pojazdach z nap´dem elektrycznym,
w szczególnoÊci w wyposa˝onych w nap´d elektryczny samochodach, wózkach inwalidzkich, rowerach, pojazdach u˝ywanych na lotnisku i pojazdach do transportu automatycznego.
10. Inne baterie i akumulatory, niewymienione
w pkt 1—9 oraz które nie sà bateriami przenoÊnymi i akumulatorami przenoÊnymi oraz bateriami
samochodowymi i akumulatorami samochodowymi.

Za∏àcznik nr 2

BATERIE PRZENOÂNE I AKUMULATORY PRZENOÂNE
1. Baterie jednoogniwowe typu AA i AAA.

2. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
u˝ywania w telefonach przenoÊnych, komputerach przenoÊnych, elektronarz´dziach bezprzewodowych, zabawkach i sprz´cie gospodarstwa domowego.

3. Baterie i akumulatory, które sà przeznaczone do
u˝ywania w gospodarstwach domowych do zwyk∏ych celów.
4. Inne baterie i akumulatory, niewymienione
w pkt 1—3, które mogà byç bez trudnoÊci przenoszone oraz nie sà bateriami samochodowymi
i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami
przemys∏owymi i akumulatorami przemys∏owymi.

Za∏àcznik nr 3

WZÓR OZNAKOWANIA BATERII I AKUMULATORÓW SYMBOLEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA1)

ObjaÊnienie:
1) Symbol powinien zajmowaç co najmniej 3 % najwi´kszej powierzchni bocznej baterii lub akumulatora lub zestawu, osiàgajàc maksymalne wymiary 5 x 5 cm. W przypadku ogniw cylindrycznych symbol ten powinien zajmowaç co najmniej
1,5 % powierzchni baterii lub akumulatora, osiàgajàc maksymalne wymiary 5 x 5 cm.
W przypadku gdy wielkoÊç baterii lub akumulatora lub zestawu jest taka, ˝e symbol by∏by mniejszy ni˝ 0,5 x 0,5 cm, baterii i akumulatora lub zestawu nie oznacza si´, a na opakowaniu umieszcza si´ symbol o wymiarze co najmniej 1 x 1 cm.
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Za∏àcznik nr 4

Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym rt´ci1)

Hg
Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym kadmu1)

Cd
Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym o∏owiu1)

Pb
ObjaÊnienie:
1) Symbole umieszcza si´ poni˝ej symbolu, o którym mowa w za∏àczniku nr 3 do ustawy, w taki sposób, aby zajmowa∏ powierzchni´ co najmniej jednej czwartej wielkoÊci tego symbolu.

