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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych
i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych
Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzór rocznego sprawozdania o masie zebranych
zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych, ogó∏em i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzajàcych baterie lub akumulatory;
2) sposób przekazywania sprawozdania, o którym
mowa w pkt 1.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest
przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565, z póên. zm.2)), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
z póên. zm.3)).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.
Minister Ârodowiska: w z. S. Gaw∏owski

§ 2. 1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1
pkt 1, jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

———————
2)

———————

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1788)

WZÓR
ROCZNE SPRAWOZDANIE O MASIE ZEBRANYCH ZU˚YTYCH BATERII PRZENOÂNYCH
I ZU˚YTYCH AKUMULATORÓW PRZENOÂNYCH
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ObjaÊnienia:
1) Marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania zu˝ytych baterii
lub zu˝ytych akumulatorów.
2) Je˝eli posiada.
3) Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).
4) Z dok∏adnoÊcià do dwóch miejsc po przecinku.
5) Dotyczy zbierajàcego zu˝yte baterie lub zu˝yte akumulatory, z którym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), wprowadzajàcy baterie lub akumulatory ma podpisanà umow´.
6) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
7) Dotyczy podmiotu, który, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, realizuje
w imieniu wprowadzajàcego baterie lub akumulatory obowiàzek zawarcia umowy ze zbierajàcym zu˝yte baterie lub
zu˝yte akumulatory.
8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

