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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

 

o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr683) 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O BATERIACH I AKUMULATORACH (Dz. U. Nr 

79, poz. 666, z późn. zm.) 

 

<Art. 4a. 

1. Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym 

dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, 

przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do: 

1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym 

wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej 

masie nieprzekraczającej 1 kg; 

2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym 

wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie 

samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 

100 kg. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli: 

1) przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, złoży marszałkowi województwa, w 

terminie do dnia 15 marca każdego roku: 

a) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

b) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a, a w przypadku 

przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także 

inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za 

okres 3 ostatnich lat obrotowych; 

2) stanowi pomoc de minimis: 

a) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 

z 24.12.2013, str. 1) albo 

b) w rolnictwie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 

sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).  

3. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, 

obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii 

przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 40 ust. 2. 

4. Zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz informacje 

i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, mogą być przekazywane za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.> 

 

Art. 6. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   bateria, akumulator - źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie 

przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: 

a)  pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo 

b)  wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania; 

2)   bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy - baterię i akumulator, które są 

przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w 

pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

3)   bateria przenośna, akumulator przenośny - baterię i akumulator, w tym ogniwo guzikowe 

lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią 

baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i 

akumulatora samochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy; 

4)   bateria samochodowa, akumulator samochodowy - baterię i akumulator, które są używane 

do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach; 

5)  decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 41 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zm.); 

<5a) eksport – wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium kraju na terytorium 

państwa niebędącego członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wyprowadzenia z terytorium kraju;> 

6)   elektronarzędzie bezprzewodowe - podręczny sprzęt zasilany baterią lub akumulatorem, 

który jest przeznaczony do wykorzystania w działalności serwisowej, budowlanej lub 

ogrodniczej, w tym narzędzia przeznaczone do toczenia, frezowania, szlifowania, 

rozdrabniania, piłowania, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, kucia, 

nitowania, skręcania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych 

materiałów, a także do koszenia, cięcia i innych prac; 

7)   import - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju; 

8)   marszałek województwa - odpowiednio: 

a)  w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka województwa 

właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie 

lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 

kraju - Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

[b)  w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - marszałka 

województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie 

zbierania lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;] 

<b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub 

prowadzącego recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – marszałka 

województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w 

zakresie zbierania, przetwarzania lub recyklingu zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów;> 

9)   miejsce odbioru - wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, 

którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoły, 

placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt 

świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub 

placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę 

hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte 

akumulatory przenośne; 

10)  ogniwo guzikowe - małą baterię przenośną i akumulator przenośny o średnicy większej 

niż wysokość, które są wykorzystywane do specjalnych celów, w szczególności do 

zasilania aparatów słuchowych, zegarków, małych urządzeń przenośnych lub urządzeń do 

zasilania rezerwowego; 

<10a) podmiot pośredniczący – podmiot, za pośrednictwem którego wprowadzający 

baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie;> 

11)  poziom zbierania - wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku 

kalendarzowym do średniej masy baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych 

wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym roku 

kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich; 

12)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
3)

); 

13)  przetwarzanie - czynności podejmowane po dostarczeniu zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów w celu ich sortowania, przygotowania do recyklingu lub unieszkodliwiania; 

14)  sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu 

używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo część 

składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 

15)  sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu ich 

dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także jako przynależność 

albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 
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16)  sprzęt - sprzęt elektryczny lub elektroniczny, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), który jest w całości albo w części zasilany 

bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania; 

17)  terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  urząd marszałkowski - odpowiednio: 

a)  w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - urząd marszałkowski 

właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie 

lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 

kraju - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

b)  w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - urząd 

marszałkowski właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie 

zbierania lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

19)  użytkownik końcowy - podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub 

akumulatorów; 

20)  wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium kraju na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

21)  wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium innego 

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium 

kraju; 

[22)  wprowadzający baterie lub akumulatory - przedsiębiorcę, który wykonuje działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym 

zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za 

wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego 

importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej;] 

<22) wprowadzający baterie lub akumulatory – przedsiębiorcę, który wykonuje 

działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub 

akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na 

terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także 

przedsiębiorcę: 

a) dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub 

akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, 

b) który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało 

umieszczone na bateriach lub akumulatorach;> 

23)  wprowadzanie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji; 

24)  zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory: 

a)  podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, 
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b)  gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, 

c)  przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

25)  zestaw - zespół baterii lub akumulatorów połączonych ze sobą lub otoczonych 

zewnętrzną osłoną w taki sposób, że nie jest przeznaczony do dzielenia na części ani 

otwierania przez użytkownika końcowego; 

26)  zużyte baterie, zużyte akumulatory - baterie i akumulatory będące odpadami w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

Art. 8. 

[1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory zamontowane 

w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005 % wagowo rtęci, z tym że ogniwa 

guzikowe nie mogą zawierać więcej niż 2 % wagowo rtęci.] 

<1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory 

zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005% wagowo rtęci.> 

2. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne, w tym zamontowane 

w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,002 % wagowo kadmu. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych 

przeznaczonych do użytku w: 

1)   systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym; 

2)   urządzeniach medycznych[;] <.> 

[3)   elektronarzędziach bezprzewodowych.] 

 

Art. 11. 

1. Produkowany i wprowadzany do obrotu sprzęt powinien być zaprojektowany w sposób 

umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

<1a. Jeżeli zużyte baterie i zużyte akumulatory nie mogą zostać łatwo usunięte przez 

użytkownika końcowego, wprowadzający baterie lub akumulatory zapewnia 

urządzenia zaprojektowane w taki sposób, aby zużyte baterie i zużyte akumulatory 

mogły być łatwo usunięte przez niezależne od wprowadzającego baterie lub 

akumulatory podmioty profesjonalne zajmujące się serwisowaniem lub naprawą 

urządzeń.> 

2. Do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu, w którym są zamontowane 

baterie lub akumulatory, powinna być dołączona instrukcja zawierająca informację o: 

1)   sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu; 

2)   rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów. 

3. W przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju sprzętu, w którym są 

zamontowane baterie lub akumulatory, instrukcję, o której mowa w ust. 2, sporządza się w 

języku polskim. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do: 

1)   sprzętu, który służy ochronie bezpieczeństwa lub porządku publicznego państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

2)   sprzętu, w którym baterie lub akumulatory są przylutowane, zgrzewane lub w inny 

sposób przymocowane na stałe do końcówek zasilających, zapewniając ciągły dopływ 

prądu w warunkach nietypowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych w ich 

niezmienionym stanie w sprzęcie informatycznym, w którym użycie baterii lub 

akumulatorów jest technicznie niezbędne; 
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3)   sprzętu medycznego, który służy do podtrzymywania funkcji życiowych, oraz 

stymulatorów serca, w których jest niezbędne nieprzerwane źródło zasilania, a baterie 

lub akumulatory mogą być usunięte tylko przez wykwalifikowane osoby; 

4)   sprzętu przenośnego, w którym wymiana baterii lub akumulatorów przez 

niewykwalifikowane osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika końcowego lub 

niekorzystnie wpłynąć na pracę sprzętu. 

 

Art. 15. 

1. Za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu poszczególnych 

rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów muszą zostać osiągnięte następujące 

minimalne poziomy wydajności recyklingu: 

1)   w przypadku zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych - 65 % masy zużytych baterii kwasowo-ołowiowych lub 

zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym recykling zawartości ołowiu w 

najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym 

unikaniu nadmiernych kosztów; 

2)   w przypadku zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-

kadmowych - 75 % masy zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych 

akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w 

najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym 

unikaniu nadmiernych kosztów; 

3)   w przypadku pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów - 50 % masy 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

[2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposoby 

obliczania poziomów wydajności recyklingu, biorąc pod uwagę wymogi ochrony 

środowiska oraz rozwój techniczny i naukowy.] 

<3. Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany 

do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań, o których 

mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 

2012 r. ustanawiającego na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności 

recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 

151 z 12.06.2012, str. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 

493/2012”, na zasadach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu. 

4. W przypadku gdy proces recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

prowadzony kolejno przez kilku prowadzących recykling, każdy kolejny prowadzący 

recykling jest obowiązany przekazać prowadzącemu recykling, w którego instalacji 

rozpoczął się proces recyklingu, informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań, o 

których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012, nie później 

niż w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.> 

 

Art. 18. 

<1.> Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu 

baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii 

lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub 
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zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

<2. Podmiot pośredniczący przed rozpoczęciem działalności jest obowiązany do 

uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach.> 

 

Art. 28. 

[1. Wprowadzający baterie lub akumulatory może realizować obowiązki, 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 pośrednictwem innych podmiotów.] 

<1. Wprowadzający baterie lub akumulatory może wykonywać obowiązki, o których 

mowa w art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1 

i 4, art. 37 ust. 1 i 6 lub art. 41 ust. 3, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego.> 

2. Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1, 

spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory. 

<3. Podmiot pośredniczący jest obowiązany posiadać wdrożony system zarządzania 

środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) 

lub z normą ISO 14001. 

4. Wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie lub akumulatory za 

pośrednictwem podmiotu pośredniczącego odbywa się na podstawie umowy zawartej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wprowadzający baterie lub akumulatory oraz podmiot pośredniczący są obowiązani 

przechowywać umowy, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.> 

 

Art. 32. 

1. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do zawarcia 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych 

akumulatorów przenośnych. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   warunki finansowania przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory 

przenośne zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów 

przenośnych; 

2)   zobowiązanie do składania przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory 

wprowadzającemu baterie przenośne lub akumulatory przenośne: 

[a)  sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych 

akumulatorów przenośnych z miejsc odbioru lub od użytkowników końcowych na 

poczet tego wprowadzającego baterie lub akumulatory,] 

b)  wykazu punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie 

lub zużyte akumulatory, 

c)  wykazu miejsc odbioru, z których odbiera zużyte baterie lub zużyte akumulatory, 

wraz z informacją na temat okresu trwania umowy z prowadzącym miejsce odbioru. 

<3. Ustalając usytuowanie punktów zbierania oraz miejsc odbioru, strony umowy 

kierują się gęstością zaludnienia, umożliwiając użytkownikom końcowym pozbycie się 

zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych w łatwo 

dostępnym miejscu zlokalizowanym w najbliższej okolicy miejsca ich zamieszkania 

lub prowadzenia działalności.> 
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Art. 34. 

[1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji 

obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i 

akumulatorów.] 

<1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji 

obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i 

akumulatorów.> 

2. 
(
Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające informacje, 

o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 

[3. W przypadku zakończenia przez wprowadzającego baterie lub akumulatory działalności 

gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów wprowadzający 

baterie lub akumulatory składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni 

od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.] 

[4. Przy ustalaniu ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie 

uwzględnia się ilości i masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących 

przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, które 

zostały wyeksportowane lub były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej 

przez wprowadzającego baterie lub akumulatory lub innego przedsiębiorcę.] 

<4. Przy ustalaniu masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie 

uwzględnia się masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących 

przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, 

które zostały wyeksportowane lub były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy 

dokonanej przez wprowadzającego baterie lub akumulatory lub innego 

przedsiębiorcę.> 

5. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do przechowywania ewidencji, o 

której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona 

dotyczy. 

6. (uchylony). 

 

[Art. 35. 

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza sprawozdanie 

zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret pierwsze 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej 

ustawie; do sprawozdania dołącza się wykaz punktów zbierania prowadzonych przez 

zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający zawarł umowę, 

oraz wykaz miejsc odbioru, z których ten zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub 

zużyte akumulatory przenośne.] 

 

<Art. 35. 

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza sprawozdanie 

zawierające informacje oraz wykazy, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d 

tiret pierwsze i trzecie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w 

trybie określonych w tej ustawie.> 
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Art. 36. 

1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory przetwarzania i 

recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

2)   zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu[;] <.> 

[3)   sposób i terminy przekazywania informacji przez prowadzącego zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2, o 

masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.] 

3. W przypadku: 

1)   wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami prowadzącemu 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

2)   rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1 

- wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy 

odpowiednio od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką 

odpadami, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do zawarcia nowej umowy, o której 

mowa w ust. 1. 

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 

pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie 

określonych w tej ustawie. 

5. (uchylony). 

 

Art. 37. 

1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych 

kampanii edukacyjnych. 

2. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie 

stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z 

odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające 

osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym 

informowanie  

przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów 

oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-

edukacyjnym. 

3. Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników 

końcowych w szczególności o: 

1)   możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na 

środowisko i zdrowie ludzi; 

2)   zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania; 

3)   dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu; 

4)   ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

5)   znaczeniu symboli, których wzory są określone w załącznikach nr 3 i 4 do ustawy. 

[4. Wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1: 

1)   przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo 
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2)   przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek 

urzędu marszałkowskiego 

- co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i 

akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym.] 

<4. Wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek, o którym mowa w 

ust. 1: 

1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, 

kwotę co najmniej równą tej opłacie albo 

2) wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na 

publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego 

po roku, którego dotyczy opłata.> 

4a. W przypadku gdy wprowadzający baterie lub akumulatory nie przeznaczył na 

publiczne kampanie edukacyjne w terminie do dnia 1 marca roku następującego po 

roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, kwoty co najmniej 

równej opłacie na publiczne kampanie edukacyjne, wysokość opłaty, o której mowa 

w ust. 4 pkt 2, ulega obniżeniu o kwotę faktycznie poniesioną przez wprowadzającego 

baterie lub akumulatory na publiczne kampanie edukacyjne.> 

[5. W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodów z tytułu wprowadzenia do 

obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju, całkowity przychód określa się na 

podstawie ilości sztuk baterii i akumulatorów wprowadzonych w danym roku do obrotu na 

terytorium kraju przyjmując dla każdej baterii i akumulatora wysokość przychodu jako: 

1)   wysokość stawki opłaty produktowej, o której mowa w art. 40 ust. 2, dla danego 

rodzaju baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych; 

2)   średnią cenę baterii i akumulatora o takim samym składzie fizyko-chemicznym lub 

pojemności oferowanych w handlu detalicznym w kraju, dla pozostałych baterii i 

akumulatorów.] 

<5a. Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,05 zł za kilogram 

wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. 

5b. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki, o której mowa w 

ust. 5a, oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub 

akumulatory.> 

[6. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające informacje, 

o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.] 

<6. Wprowadzający baterie lub akumulatory, obowiązany do finansowania publicznych 

kampanii edukacyjnych, sporządza sprawozdanie zawierające informacje, o których 

mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

7. (uchylony). 

<8. Wprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii 

edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na 

publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym. 

9. Podmiot pośredniczący, realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na podstawie 

umów zawartych z więcej niż jednym wprowadzającym baterie lub akumulatory, 

może prowadzić wspólną publiczną kampanię edukacyjną dla wszystkich 

wprowadzających baterie lub akumulatory, pod warunkiem że środki przeznaczone 
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na tę kampanię są co najmniej równe sumie środków, które wprowadzający baterie 

lub akumulatory są obowiązani przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne. 

10. Do opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 

późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi 

województwa.> 

 

Art. 53. 

[1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów 

samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub 

akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do przyjęcia 

zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów 

samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-

ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych od 

użytkownika końcowego.] 

<1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub 

akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do przyjęcia 

zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów 

samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego.> 

<1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii 

samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych 

kwasowo-ołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych 

urządzeń.> 

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do umieszczenia w 

punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o: 

1)   warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa 

w ust. 1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży; 

2)   punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust. 

1, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie 

lub akumulatory sprzedaje. 

 

Art. 54. 

[1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów 

samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub 

akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do pobrania od 

kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży 

tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, o których mowa w art. 53 ust. 1.] 

<1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub 

akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do pobrania 

od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia 

jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie 

przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 53 

ust. 1.> 

<1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii 

samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych 

kwasowo-ołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych 

urządzeń.> 
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[2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany, w terminie 30 dni od 

dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych 

kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, 

zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów 

przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i 

potwierdzenia jej zwrotu. 

3. Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, o którym mowa w 

ust. 1, jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej 

działalności gospodarczej, wprowadzający baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, 

akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe 

lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany, w terminie 45 dni od 

dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego zużytych baterii i zużytych akumulatorów 

wprowadzonych przez niego do obrotu oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i 

potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych baterii 

lub akumulatorów.] 

<2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany, w terminie 30 dni 

od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych 

kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-

ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu. 

3. Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, o którym 

mowa w ust. 1, jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w 

wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie samochodowe 

kwasowo-ołowiowe lub akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe jest 

obowiązany, w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego, o 

którym mowa w ust. 1, zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wprowadzonych 

przez niego do obrotu oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia 

jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów.> 

4. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w ust. 1-3, następuje 

na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie 

potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej. 

5. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do przechowywania dokumentu potwierdzającego 

pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego 

zwrot opłaty depozytowej, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą ujednolicenia 

dokumentów oraz zapewnienia prawidłowego gospodarowania wpływami z opłat 

depozytowych. 

 

Art. 55. 

[1. Stawka opłaty depozytowej wynosi od 30 zł do 50 zł za sztukę baterii samochodowej 

kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego oraz baterii 

przemysłowej kwasowo-ołowiowej oraz akumulatora przemysłowego kwasowo-

ołowiowego.] 

<1. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-

ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.> 

[2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty depozytowej, uwzględniając 
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konieczność zróżnicowania tych opłat z uwagi na rodzaje zużytych baterii kwasowo-

ołowiowych lub zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.] 

 

Art. 56. 

[1. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w art. 54, przekazuje nieodebraną opłatę 

depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku 

następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.] 

<1. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przekazuje nieodebraną 

opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego 

właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca 

roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.> 

<1a. Do opłat depozytowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują marszałkowi województwa.> 

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do sporządzenia i 

przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego 

po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty 

depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 

potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań 

marszałkowi województwa. 

 

Art. 58. 

[1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przekazania zużytych 

baterii i zużytych akumulatorów bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a w przypadku zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych - w pierwszej kolejności prowadzącemu zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który prowadzi co najmniej 

sortowanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.] 

<1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przekazania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a w przypadku zużytych baterii 

przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych – w pierwszej kolejności 

prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

który prowadzi co najmniej sortowanie zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów.> 

2.  Zbierający zużyte baterie kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe 

jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia wymagania, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 

oraz jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

3. Zbierający zużyte baterie niklowo-kadmowe lub zużyte akumulatory niklowo-kadmowe 

jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przetwarzania zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo-

kadmowych. 

 

Art. 59. 

[1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w 

art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której 

mowa w art. 32 ust. 1, oraz ewidencji zaświadczeń, o których mowa w art. 59a ust. 1.> 

2. W przypadku wprowadzających baterie przenośne lub akumulatory przenośne, którzy 

przekazali realizację obowiązków wynikających z ustawy temu samemu podmiotowi, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1, w tym obowiązek podpisania umowy ze zbierającym zużyte 

baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczych 

informacji, o których mowa w ust. 1. 

[3. Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne sporządza 

sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 

4. Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio masę 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od użytkowników 

końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania w rozumieniu przepisów o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i przekazanych prowadzącemu zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

5. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przechowywania 

ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczy.] 

<3. Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który 

przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu 

zakład przetwarzania, sporządza sprawozdanie zawierające informacje, o których 

mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na 

zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 

4. Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio 

masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od 

użytkowników końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym  i przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

5. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do 

przechowywania ewidencji, o których mowa w ust. 1, oraz zaświadczeń, o których 

mowa w art. 59a ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczą.> 

6.  (uchylony). 
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<Art. 59a. 

1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać 

wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub 

podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 

lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych 

zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych 

zawierające: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby zbierającego 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory;  

2) imię i nazwisko lub nazwę  oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, do którego 

przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory; 

3) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) zbierającego zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory, o ile został nadany; 

5) numer REGON zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został 

nadany; 

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, do którego przekazano zużyte 

baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany; 

7) numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o 

ile został nadany; 

8) rodzaj zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

9) masę zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

10) masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do zakładu 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

11) numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i zużytych 

akumulatorach. 

2. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory sporządza zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje 

wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma 

podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci 

pozostaje u zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 

3. W przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej 

niż jednego wprowadzającego baterie lub akumulatory, w tym obowiązek podpisania 

umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się 

możliwość sporządzenia zbiorczego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, 

obejmującego łącznie wszystkich wprowadzających baterie lub akumulatory, w 

imieniu których działa ten sam podmiot pośredniczący.  
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4. Łączna masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów wskazana w zaświadczeniach, 

o których mowa w ust. 1, nie może być większa od masy zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów zebranych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 

Art. 59b. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 59 ust. 1, sposób jej prowadzenia 

oraz jej zakres, 

2) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 59a ust. 1 

− kierując się potrzebą ujednolicenia ewidencji i treści zaświadczeń oraz ułatwienia 

prowadzenia ewidencji.> 

 

[Art. 62. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, 

zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii 

przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych 

kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane prowadzącemu zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w 

art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7.] 

 

Art. 63. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z 

wyjątkiem prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych 

kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, 

zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów 

przemysłowych kwasowo-ołowiowych, w ramach prowadzonej działalności przygotowuje 

zużyte baterie i zużyte akumulatory do recyklingu i unieszkodliwiania przez: 

1)   sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje, 

ułatwiające ich przetwarzanie za pomocą technologii i instalacji służących do 

przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, lub 

2)   przetwarzanie poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów na 

odpowiednie frakcje materiałowe i recykling co najmniej wyodrębnionych metali w 

instalacjach i przy użyciu technologii zapewniających osiągnięcie co najmniej 

minimalnych poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1. 

[2. Zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe 

kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub zużyte 

akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe poddawane są przetwarzaniu wyłącznie w 

zakładzie przetwarzania prowadzącym również recykling ołowiu i jego związków oraz 

tworzyw sztucznych.] 

<2. Prowadzący zakład przetwarzania, w którym przetwarza się zużyte baterie 

samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-

ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory 

przemysłowe kwasowo-ołowiowe, zapewnia co najmniej przekazanie powstałych w 

wyniku przetwarzania frakcji zawierających ołów i jego związki oraz frakcji tworzyw 

sztucznych do instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub 
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recykling tworzyw sztucznych, spełniających wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 7.> 

3. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do przekazania poszczególnych rodzajów 

posortowanych zużytych baterii i zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład 

przetwarzania danego rodzaju zużytych baterii lub zużytych 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 zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje stanowi 

proces odzysku R12 wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

5. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią, w zależności od 

stosowanej metody, procesy odzysku R3-R6 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

<5a. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz przetwarzanie i 

recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w ust. 2, 

obejmuje co najmniej usunięcie wszystkich cieczy i kwasów.> 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne rodzaje zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, które powinny być wydzielone w procesie sortowania, kierując 

się koniecznością zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu oraz ułatwieniem 

procesów sortowania. 

[7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dotyczące procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-

ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych 

baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych 

kwasowo-ołowiowych, biorąc pod uwagę rozwój techniczny i naukowy oraz najlepsze 

dostępne techniki, a także kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i 

zdrowia ludzi przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.] 

<7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dotyczące: 

1) procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, 

zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii 

przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych 

kwasowo-ołowiowych, 

2) instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw 

sztucznych 

− biorąc pod uwagę rozwój techniczny i naukowy oraz najlepsze dostępne techniki, a 

także kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia 

ludzi przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.> 

 

Art. 64. 

1. [Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, w 

zależności od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu, jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o:] 

<Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, w 

zależności od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu, jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w art. 64a ust. 1, oraz ewidencji 

obejmującej informacje o:> 
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1)   rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów; 

2)   rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

3)   osiągniętych poziomach recyklingu[.] <;> 

<4) osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.> 

2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów w 

instalacjach i przy użyciu technologii spełniających wymogi określone dla najlepszych 

dostępnych technik zapewniających osiągnięcie co najmniej wymaganych poziomów 

wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1. 

3. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, w którym zastosowane technologie i instalacje nie 

zapewniają osiągnięcia poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1. 

4. Masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych przez prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ustala się na podstawie kart 

przekazania odpadu. 

5. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do sporządzania sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w 

art. 75 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w 

trybie określonych w tej ustawie. 

[6. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy.] 

<6. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do przechowywania ewidencji, o których mowa w ust. 1, oraz 

zaświadczeń, o których mowa w art. 64a ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, którego dotyczą.> 

7. (uchylony). 

 

<Art. 64a. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma 

zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w 

terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, 

zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach 

zawierające: 

1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów; 

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

działalność w zakresie recyklingu, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory; 
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4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

działalność w zakresie unieszkodliwiania, do którego przekazano zużyte baterie 

lub zużyte akumulatory; 

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany; 

6) numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, o ile został nadany; 

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile 

został nadany; 

8) numer REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, do którego 

przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany; 

9) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, 

o ile został nadany; 

10) numer REGON prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, do 

którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany; 

11) rodzaj przyjętych do przetworzenia zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

12) masę przyjętych do przetworzenia zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

13) rodzaj przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

14) masę przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

15) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem procesu określonego w załączniku nr 

1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

16) oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z podaniem procesu określonego w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

17) masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wyeksportowanych w celu 

poddania procesom recyklingu i unieszkodliwiania; 

18) masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, które stanowiły przedmiot 

wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania procesom recyklingu i 

unieszkodliwiania; 

19) masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do recyklingu; 

20) masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do 

unieszkodliwiania; 

21) numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach i 

zużytych akumulatorach; 

22) roczne moce przerobowe zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów. 

2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

sporządza zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z których 

pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot 

pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi 
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województwa, a trzeci pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów. 

3. W przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej 

niż jednego wprowadzającego baterie lub akumulatory, w tym obowiązek 

podpisania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczego 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, obejmującego łącznie wszystkich 

wprowadzających baterie lub akumulatory, w imieniu których działa ten sam 

podmiot pośredniczący. 

4. Łączna masa przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

wskazana w zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 

rocznych mocy przerobowych zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów określonych w decyzjach związanych z gospodarką odpadami. 

Art. 64b. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 64 ust. 1, sposób jej 

prowadzenia oraz jej zakres, 

2) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 64a ust. 1 

− kierując się potrzebą ujednolicenia ewidencji i treści zaświadczeń oraz ułatwienia 

prowadzenia ewidencji.> 

 

[Art. 65. 

1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i 

przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków 

przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa w art. 

art. 37 ust. 4, oraz nieodebranej opłaty depozytowej. 

2. Wpływy z tytułu opłat i środków, o których mowa w ust. 1, powiększone o przychody z 

oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu 

województwa, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa przekazuje w terminie do 

dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego opłaty lub środki dotyczą, na 

rachunek dochodów budżetu państwa. 

3. Wpływy z tytułu opłat i środków, o których mowa w ust. 1, w wysokości 5 % stanowią 

dochody budżetu samorządu województwa.] 

 

<Art. 65. 

1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i 

przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, 

opłaty na publiczne kampanie edukacyjne  oraz nieodebranej opłaty depozytowej. 

2. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, powiększone o przychody z 

oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu 

samorządu województwa, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa 

przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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3. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, w wysokości 5% stanowią dochody 

budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z 

tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.> 

 

[Art. 66. 

1. Marszałek województwa realizuje zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych na terenie województwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie prowadzenia 

publicznych kampanii edukacyjnych stanowi równowartość środków przekazanych przez 

marszałków województw na rachunek dochodów budżetu państwa w roku poprzednim, 

pomniejszona o środki przekazane Inspekcji Handlowej na badania laboratoryjne w 

zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria podziału środków na 

dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, biorąc pod uwagę 

liczbę mieszkańców w danym województwie oraz konieczność osiągnięcia wymaganych 

poziomów zbierania. 

Art. 67. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia właściwemu 

wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 15 marca 

roku następującego po roku otrzymania dotacji celowej na prowadzenie publicznych 

kampanii edukacyjnych, sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach 

edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, które zostały przekazane na ten 

cel. 

2. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie 

edukacyjne lub stwierdzenia przez wojewodę ich nieprawidłowego wykorzystania 

marszałek województwa jest obowiązany do przekazania tych środków na rachunek 

dochodów budżetu państwa. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 

potrzebą ujednolicenia sprawozdań. 

 

Art. 68. 

1. Wojewoda może kontrolować sposób wykorzystania przez marszałka województwa dotacji 

celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. 

2. W przypadku stwierdzenia: 

1)   niezgodnego z prawem wykorzystania środków na publiczne kampanie edukacyjne, 

2)   niewykorzystania wszystkich przekazanych środków na publiczne kampanie edukacyjne 

- wojewoda orzeka, w drodze decyzji, o przekazaniu tych środków na rachunek dochodów 

budżetu państwa, w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.] 

 

<Art. 71b. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku przeprowadza 

kontrolę zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.> 

 

 

 

[Art. 82. 
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Kto, wbrew przepisowi art. 32 ust. 1, nie zawiera umowy w formie pisemnej ze zbierającym 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory, podlega karze grzywny.] 

 

[Art. 83. 

Kto, wbrew przepisom art. 34: 

1)   nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i 

masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzi ewidencję 

nierzetelnie, 

2)  (uchylony) 

- podlega karze grzywny do 50.000 zł.] 

<Art. 83. 

Kto, wbrew przepisom art. 34, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej 

informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, lub 

prowadzi ewidencję nierzetelnie, podlega karze grzywny.> 

 

[Art. 85. 

Kto, wbrew przepisom art. 36: 

1)   nie zawiera umowy w formie pisemnej z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, 

2)  (uchylony) 

- podlega karze grzywny.] 

 

Art. 89. 

Kto, wbrew przepisom art. 53: 

[1)   nie przyjmuje zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych 

akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych 

kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych od 

użytkownika końcowego,] 

<1) nie przyjmuje zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych 

akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego,> 

2)   nie umieszcza w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o: 

a)  warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa 

w pkt 1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży, 

b)  punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, 

zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub 

akumulatory sprzedaje 

- podlega karze grzywny. 

 

Art. 90. 

Kto, wbrew przepisom art. 54: 

1)   nie pobiera od kupującego opłaty depozytowej lub nie potwierdza jej pobrania, 

[2)   w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, nie przyjmuje zużytych baterii 

samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych 

kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych 

akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub nie zwraca pobranej opłaty 

depozytowej wraz z potwierdzeniem jej zwrotu,] 

<2) w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, nie przyjmuje zużytych 

baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów 
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samochodowych kwasowo-ołowiowych lub nie zwraca pobranej opłaty depozytowej 

wraz z potwierdzeniem jej zwrotu,> 

3)   w terminie 45 dni od dnia sprzedaży, nie przyjmuje od kupującego wprowadzonych przez 

siebie do obrotu baterii i akumulatorów lub nie zwraca pobranej opłaty depozytowej, lub 

nie potwierdza jej zwrotu 

- podlega karze grzywny. 

 

<Art. 92a. 

Kto, wbrew przepisom art. 59a, nie wydaje zaświadczenia o zebranych zużytych 

bateriach i zużytych akumulatorach lub wydaje je nieterminowo, podlega karze 

grzywny.> 

 

[Art. 93. 

Kto, wbrew przepisowi art. 60 ust. 2, przetwarza zużyte baterie lub zużyte akumulatory poza 

zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze grzywny 

do 100.000 zł.] 

 

[Art. 95. 

Kto, wbrew przepisom art. 64: 

1)   nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie 

przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, przetworzonych 

zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągniętych poziomów recyklingu lub 

prowadzi ewidencję nierzetelnie, 

2)   
(48)

 (uchylony) 

- podlega karze grzywny.] 

<Art. 95. 

Kto, wbrew przepisom art. 64, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji zaświadczeń 

oraz ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania 

zużytych baterii i zużytych akumulatorów, przetworzonych zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, osiągniętych poziomów recyklingu oraz osiągniętych poziomów 

wydajności recyklingu, lub prowadzi ewidencje nierzetelnie, podlega karze grzywny.> 

 

<Art. 95a. 

Kto, wbrew przepisom art. 64a, nie wydaje zaświadczenia o przetworzonych zużytych 

bateriach lub zużytych akumulatorach lub wydaje je nieterminowo, podlega karze 

grzywny.> 

 

[Art. 96. 

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 74-95, następuje w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

 

<Art. 96. 

1. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 74–95a, następuje w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

2. Za wykroczenia, o których mowa w art. 74–95a, odpowiada, jak sprawca, także ten, 

kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego 

wykonywania zajmuje się sprawami przedsiębiorcy związanymi z wprowadzaniem 

baterii lub akumulatorów, ich dystrybucją lub gospodarowaniem zużytymi bateriami 

lub zużytymi akumulatorami.> 
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<Art. 99a. 

Kto, wbrew przepisowi art. 15 ust. 3, nie przedkłada marszałkowi województwa 

sprawozdań o osiągniętym poziomie wydajności recyklingu, o których mowa w art. 3 

ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012, lub nie przedkłada ich terminowo, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do 1000 zł. 

Art. 99b. 

Podmiot pośredniczący, który nie posiada wdrożonego systemu zarządzania 

środowiskowego, o którym mowa w art. 28 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości 

10 000 zł. 

Art. 99c. 

Kto, wbrew przepisowi art. 63 ust. 2, nie zapewnia co najmniej przekazania frakcji 

zawierających ołów i jego związki oraz frakcji tworzyw sztucznych do instalacji 

prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych 

spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.> 

 

[Art. 100. 

Kto, wbrew przepisowi art. 37 ust. 1, nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, 

podlega karze pieniężnej od 10.000 zł do 100.000 zł.] 

 

<Art. 100a. 

Kto, wbrew przepisowi art. 56 ust. 1, nie przekazuje nieodebranej opłaty depozytowej 

lub przekazuje ją nieterminowo, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10 

000 zł. 

Art. 100b. 

Kto, wbrew przepisom art. 56 ust. 2, nie przedkłada marszałkowi województwa 

sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej 

opłaty depozytowej, składa je nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelne, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do 1000 zł.> 

 

Art. 103. 

[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 97-102, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska. 

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 97-102, uwzględnia się przede 

wszystkim stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność 

podmiotu. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 97-102, wnosi się na odrębny rachunek bankowy 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 97–99c i art. 100a–102, wymierza, w drodze 

decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 97–99c i art. 100a–102, 

uwzględnia się zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. 

3. Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu 

ochrony środowiska.> 
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<3a. Kary pieniężne wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 

wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. 

3b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.> 

[4. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 97-102, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska.] 

<4. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)  

 

Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 

1)   opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i 

utrzymanie katastru wodnego; 

2)   przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 

3)   wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju; 

4)   wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód 

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę; 

5)   wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

6)   działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 

przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 

odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań 

przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów; 

7)   koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

8)   przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 

[8a)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami, prowadzenie postępowań 

administracyjnych oraz uczestniczenie w postępowaniach przed sądami;] 

<8a) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;> 
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<8b) finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi;> 

(pkt 9-42 pominięto) 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 

udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej 

dopuszczalności. 

 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)   wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

- Prawo wodne; 

4)   wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 

2013 r. poz. 984), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 56 

ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy; 

4a)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), 

oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

5)   wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.); 

6)  (uchylony); 

7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
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(Dz. U. Nr 122, poz. 695), a także wpływy z kar pieniężnych nałożonych na podstawie 

art. 70-72 tej ustawy; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)  środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie 

art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) w wykonaniu obowiązku prowadzenia 

publicznych kampanii edukacyjnych; 

8b)   wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 

kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

11)  środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 

wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

  11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 

859, z późn. zm.); 

[13)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.);] 

<13a) wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o bateriach i akumulatorach;> 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 

 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o 

których mowa w art. 206 i 212. 
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2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w 

zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2)   przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na: 

1)   utrzymanie katastru wodnego; 

2)   opracowanie planów gospodarowania wodami; 

3)   odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 

4)   opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 

5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym 

wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych źródeł. 

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1)   ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 

2)   z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 

3)   z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 

4)   z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania 

emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
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9. [Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których 

mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na:] 

<Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8–13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na:> 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b [.] <;> 

<5) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy 

Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie 

zawartości metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję 

Handlową.> 

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 

środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii 

Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 402. 

1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą 

wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których 

mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków 

na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, 

wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w 
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terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki 

bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone 

o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na 

egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku bankowego. 

1b. (utracił moc). 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na 

rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1, 

pomniejsza je o 20%, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody 

budżetu państwa. 

2a. 
(43)

 Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy wpływów z opłat, o których mowa w art. 401 ust. 1, pomniejsza je 

o: 

1)   3% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, 

2)   1,5% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. 

2b. 
(44)

 Kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2a, przeznacza się na: 

1)   tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska; 

2)   zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze 

środowiska. 

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są 

przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy - Ordynacja 

podatkowa. 

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód 

budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód 

budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. 

6. 
(45)

 Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 

50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są 

składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej 

niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi 

proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych 

powiatów i gmin. 

7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 4 albo 6, 

stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% - wojewódzkiego funduszu. 

8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska 

przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego 

miesiąca po upływie każdego kwartału. 

8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 

r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

9. (uchylony). 
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[10. Wpływy z kar, o których mowa w art. 97-102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na 

rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca następnego miesiąca po 

upływie każdego kwartału.] 

11. (utracił moc). 

12. (uchylony). 

13. (utracił moc). 

14. (uchylony). 

15. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

16. (utracił moc). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 

EKSPLOATACJI (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162 oraz z 2014 r. poz. 822)  

 

Art. 21. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla 

środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i 

powstających z nich odpadów. 

[2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przekazania zużytych 

baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych 

kwasowo-ołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1
(2)

 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, z późn. zm.).] 

<2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przekazania 

zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów 

samochodowych kwasowo-ołowiowych zbierającemu zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 

666, z późn. zm.) i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 tej ustawy.> 

 

[Art. 48a. 

Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 2, nie przekazuje zużytych baterii samochodowych 

kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych 

prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega 

karze grzywny.] 

 

<Art. 48a. 

Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 2, nie przekazuje zużytych baterii samochodowych 

kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych 
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zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze grzywny.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM 

I ELEKTRONICZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155)  

 

Art. 58a. 

[1. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie 

stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z 

odpadami w postaci zużytego sprzętu oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu 

zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym informowanie 

przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i 

plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-

edukacyjnym.] 

<1. Przedmiotem działania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

jest działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem 

przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi 

niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, w tym 

publiczne kampanie edukacyjne.> 

2. Publiczne kampanie edukacyjne, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać 

informowanie użytkowników w szczególności o: 

1)   możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi; 

2)   metodach prowadzenia selektywnego zbierania; 

3)   dostępnych dla nich systemach zbierania; 

4)   ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, 

zużytego sprzętu. 

 

 

 

 

 

USTAWA ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 

z późn. zm.)  

 

Art. 50. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 

1)  z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

90, poz. 607, z późn. zm.): 

a)  wprowadzających na terytorium kraju produkty, 

b)  prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, 

c)  organizacji odzysku, 
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d)  dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z 

produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 

2)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.): 

a)  wprowadzających pojazdy, 

b)  prowadzących punkty zbierania pojazdów, 

c)  prowadzących stacje demontażu, 

d)  prowadzących strzępiarki; 

3)   z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym: 

a)  wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego 

nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej ustawy, 

b)  zbierających zużyty sprzęt, 

c)  prowadzących zakład przetwarzania, 

d)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e)  prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 

f)  prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 

4)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, 

poz. 666, z późn. zm.): 

a)  wprowadzających baterie lub akumulatory, 

b)  prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów[;] <,> 

<c) podmiotów pośredniczących;> 

5)   z zakresu niniejszej ustawy: 

a)  posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z 

obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem 

wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b)  transportujących odpady, 

c)  sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają 

wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu; 

6)  z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) przedsiębiorców: 

a)  będących organizacjami odzysku opakowań, 

b)  dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

–  odpadów opakowaniowych, 

–  produktów w opakowaniach, 

c)  eksportujących: 

–  odpady opakowaniowe, 

–  opakowania, 

–  produkty w opakowaniach, 

d)  prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, 

e)  wprowadzających opakowania, 

f)  wprowadzających produkty w opakowaniach. 

2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest 

obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 

3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot 

wpisany do rejestru. 
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Art. 52. 

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)   
(6)

 z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do: 

a)  przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w 

szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 

–  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z 

organizacją odzysku, 

b)  prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

d)  dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania 

ich odzyskowi i recyklingowi: 

–  kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu 

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e)  organizacji odzysku: 

–  informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku 

zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z 

nich powstałych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku; 

5)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego pojazdy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w 

ramach sieci, 
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b)  prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego stację demontażu: 

–  adres stacji demontażu, 

–  informację o stosowanych procesach przetwarzania, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

d)  prowadzącego strzępiarkę: 

–  adres strzępiarki, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku; 

6)   z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego sprzęt albo przedsiębiorcy dokonującego 

wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej 

ustawy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku 

nr 1 do tej ustawy, 

–  informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, o ile została zawarta, a 

w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, 

który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego - informację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, 

określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, który zamierza wprowadzić w 

danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, 

b)  zbierającego zużyty sprzęt: 

–  numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku 

nr 1 do tej ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego zakład przetwarzania: 

–  numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku 

nr 1 do tej ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adres zakładu przetwarzania, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest 

zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

d)  prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 

–  kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 
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–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

e)  prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 

–  kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

f)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

-  wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których 

mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz 

oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości 

kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego na pokrycie tego kapitału; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu 

do: 

a)  wprowadzającego baterie lub akumulatory: 

–  informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 

–  informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w 

przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego 

podmiotu, 

b)  prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 

–  informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o 

prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku[;] <,> 

<c) podmiotu pośredniczącego: 

− wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot 

pośredniczący zawarł umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy, 

zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery 

rejestrowe, 

− informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego 

braku;> 

7a)  z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi w odniesieniu do: 

a)  organizacji odzysku opakowań: 

–  wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku 

opakowań zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 
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b)  przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich 

recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

c)  przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego 

niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu 

odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do 

recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego 

niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

d)  wprowadzających produkty w opakowaniach: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji 

odzysku opakowań, 

–  dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z 

organizacją odzysku opakowań, 

–  informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej 

ustawy - w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach 

wielomateriałowych lub wprowadzającego środki niebezpieczne w 

opakowaniach, 

e)  wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych 

za granicę opakowań; 

8)   z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 

a)  transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 

b)  sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 

c)  pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących 

przedmiotem obrotu, 

d)  posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

–  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, 

–  informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów; 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 
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4)   odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 

których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji 

na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

- Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5)   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 

6)   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku; 

7)   informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

8)   wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 

przetwarzania olejów odpadowych. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 

środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 

rozumie się: 

1)   zezwolenie na zbieranie odpadów; 

2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 

 

Art. 53. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po 

stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej. 

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego 

zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84, oraz w formie pisemnej. 

3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział w 

Polsce; 

2)   bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego - jeżeli nie ustanowił 

oddziału w Polsce. 

<3a. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, składa 

wniosek o wpis do rejestru: 

1) za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2) za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę, o której 

mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu 

pośredniczącego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

4. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, składa wniosek o wpis 

do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział w 

Polsce; 

2)   za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą 

zawarł umowę, o której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, wpisanej do rejestru, do 

marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego - jeżeli nie ustanowił oddziału w Polsce. 

5. Wniosek o wpis do rejestru zawiera w szczególności: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających 

baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został 

nadany, 

3)   numer REGON, o ile został nadany, 

4)   imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz rejestrowy 

-   oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresu 

działalności. 

6. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie 

wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów 

działalności, którą podmiot zamierza wykonywać. 

7. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się: 

1)   w przypadku wszystkich podmiotów: 

a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca 

podlega obowiązkowi jej uiszczenia, 

b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub 

oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz 

oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze 

stanem faktycznym; 

2)   w przypadku wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 

a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, o ile została zawarta, 

b)  dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 tej ustawy, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane; 

3)   w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 

rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 2 - zaświadczenie wydane przez bank 

prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 

wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie 

tej kwoty; 
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4)   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek 

organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego 

organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 

5)   w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą 

dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w 

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 60. 

1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do 

rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania 

wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o 

wykreślenie z rejestru. 

2. Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji. 

[3. Przepisy art. 53 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Przepisy art. 53 ust. 1 i 3−4 stosuje się odpowiednio.> 

4. Marszałek województwa trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem 

informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz 

informacje, które uległy zmianie. 

 

Art. 73. 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi sporządzają: 

1)  wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2)   wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

3)   wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej; 

4)   wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5)   wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

6)   wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

2. [Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:] 

<Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:> 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
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c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

d)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 

–  o opakowaniach wielokrotnego użytku, 

–  o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)  masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje, 

c)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady 

pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a 

także według sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

e)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 

poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego 

poziomu odzysku lub recyklingu, 

f)  masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich 

zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - w 

przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej 

dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach, 

g)  informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o 

przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych 

wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

3)   w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku 

rodzaje i symbole, informacje o: 

a)  masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 

b)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 

c)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 

d)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych 

produktów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy - w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

4)   w zakresie pojazdów - informacje o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania 

pojazdów; 

5)   w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego: 

a)  informacje o: 

–  ilości i masie sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu 

na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, 
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–  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, poddanego 

przetwarzaniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz 

unieszkodliwianiu, 

–  osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

–  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych 

grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganego poziomu zbierania, odzysku lub recyklingu, 

b)  wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt ma 

zawartą umowę, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zawierający: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

–  numer REGON, o ile został nadany, 

–  adresy zakładów przetwarzania, 

–  numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku 

nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego zakład 

przetwarzania zużyty sprzęt, 

–  informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, 

–  wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, 

c)  informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 

edukacyjne; 

6)   w zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów: 

[a)  informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i 

akumulatorów,] 

<a) informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i 

akumulatorów,> 

b)  wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z 

których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, 

o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach, zawierający: 

–  numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, 

–  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

–  numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, o ile został nadany, 

–  informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach, 

[c)  informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 

edukacyjne,] 

<c) informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 

edukacyjne oraz o sposobie wykorzystania tych środków,> 
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d)  w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych: 

–  informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, 

–  informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych [.] <,> 

<− wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych 

akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie 

lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory 

zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których 

zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie 

przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.> 

 

Art. 75. 

1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 

1)   wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2)   prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 

prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a)  zbierania odpadów, 

b)  przetwarzania odpadów 

-   obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

3)   podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze 

składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na 

wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 

odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 

2. [Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:] 

<Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:> 

1)   dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

d)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 - informacje o: 

a)  masie i rodzajach odpadów, 

b)  sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami, 

c)  instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile podmiot 

przetwarza odpady, 

d)  informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 - w przypadku posiadacza odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 

odpadów; 

3)   w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o 

których mowa w art. 96 ust. 1 - informacje o: 

a)  masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do 

stosowania, 

b)  składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, 

c)  rodzaju przeprowadzonej obróbki, 
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d)  władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania 

lub siedziby, 

e)  miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

f)  celu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 

4)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa 

w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 

informacje o: 

a)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, 

b)  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia 

przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 

c)  masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do 

unieszkodliwiania, 

d)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z 

podaniem firmy, siedziby i adresu, 

e)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem 

firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu, 

f)  osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu; 

5)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z 

dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - informacje 

o: 

a)  wynikach próby strzępienia, 

b)  wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz 

unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z 

eksploatacji; 

6)   w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - 

informacje o: 

a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego 

do prowadzącego zakład przetwarzania, 

b)  adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7)   w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o: 

a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez 

prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wraz z podaniem numeru i 

nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu, z którego powstał ten zużyty 

sprzęt określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, 

b)  rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, przekazanych prowadzącemu działalność w 

zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania 

oraz masie sprzętu i części składowych sprzętu, przekazanych do ponownego użycia, 

c)  adresie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

8)   w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - 

informacje o masie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i 
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elektronicznego przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż 

recykling procesom odzysku; 

[9)   w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów - informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą 

umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach;] 

<9) w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów – informacje o masie zebranych zużytych baterii 

przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na 

poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten 

zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie 

zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w 

przypadku zbierającego, który ma podpisaną umowę z podmiotem 

pośredniczącym, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach;> 

10)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów - informacje o: 

a)  rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, 

b)  rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

c)  osiągniętych poziomach recyklingu [.] <,> 

<d) osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.> 

 

 

Art. 79. 

1. Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną 

dalej "BDO". 

2. W BDO gromadzi się informacje o: 

1)   wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w 

podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających; 

2)   wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z 

nich powstających; 

3)   wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających; 

4)   osiągniętych poziomach: 

a)  odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów, o których 

mowa w pkt 1 i 2, 

b)  odzysku i recyklingu pojazdów, 

c)  zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

[d)  zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;] 

<d) zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów;> 

5)   rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach; 

6)   ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach 

zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały 

zastosowane; 
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7)   rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach 

przetwarzania; 

8)   decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na 

wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

9)   innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej 

ustawy; 

10)  transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, 

zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego; 

[11)  wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne 

rodzaje opakowań i produktów oraz opłat depozytowych i recyklingowych, a także 

podmiotach, które te opłaty uiściły;] 

<11) wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne 

rodzaje opakowań i produktów, a także podmiotach, które te opłaty uiściły;> 

[12)  przepływie środków finansowych z opłat produktowych, recyklingowych i 

depozytowych;] 

13)  składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i 

poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie 

monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony 

monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska 

określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów 

składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na 

których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie 

składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, 

przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest; 

14)  poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem 

ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i 

rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach; 

15)  podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z 

informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane 

selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji; 

16)  gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym 

sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9q i art. 9s ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem. 

4. W BDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji obowiązków, o których 

mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 

09.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 257). 

 

 


