
Projekt z dnia 11 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISK Ał)

z dnia 2019 r.

w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i 

dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 521) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej;

2) wzór dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej.

§ 2. Wspólny wzór dokumentów, o których mowa w § 1 Jest określony w załączniku do 

rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.2)
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J 11 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § I ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 
sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego 
zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. poz. 878), które zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 650) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia (poz. )

WZÓR

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POBRANIE OPŁATY DEPOZYTOWEJ 
I DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZWROT OPŁATY DEPOZYTOWEJ

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY POBRANIE OPŁATY DEPOZYTOWEJ I DOKUMENT 
POTWIERDZAJĄCY ZWROT OPŁATY DEPOZYTOWEJ1 >

L DANE SPRZEDAWCY DETALICZNEGO BATERII SAMOCHODOWYCH KWASOWO- 
OŁOWIOWYCH I AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH

Firma przedsiębiorcy

Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności i adres

Kod pocztowyWojewództwo Miejscowość

Nr lokaluUlica Nr domu

NIP2)

H. RODZAJ I LICZBA SPRZEDANYCH BATERII SAMOCHODOWYCH KWASOWO- 
OŁOWIOWYCH I AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH

A. Baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe

Liczba 
zwróconych 

zużytych 
baterii 

i zużytych 
akumulatorów

Liczba
sprzedanych

baterii

Wysokość
zwróconej

opłaty
depozytowej

Data
zwrotu
opłaty

depozytów

Wysokość
pobranej

opłaty
depozytowej

Data
pobrania

opłaty
depozytowej

Stawka opłaty 
depozytowej3)

i
akumulatorów

[szt.] [zł] ej[zł]
[szt.]



IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS OSOBY 
POBIERAJĄCEJ OPŁATĘ DEPOZYTOWĄ

IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS KUPUJĄCEGO, 
OD KTÓREGO POBIERANA JEST OPŁATA 
DEPOZYTOWA

IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS OSOBY 
ZWRACAJĄCEJ OPŁATĘ

IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS KUPUJĄCEGO, 
KTÓREMU ZWRACANA JEST OPŁATA 
DEPOZYTOWA

Objaśnienia:

W przypadku kiedy przy zwrocie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów kupujący nie przedstawi 
dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty 
depozytowej, sprzedawca potwierdza zwrot opłaty depozytowej wyłącznie na swoim egzemplarzu.

2) Jeżeli posiada. ,
3) Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

521.).



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru dokumentu 

potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty 

depozytowej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521), zwanej dalej: „ustawą”.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 650), dążą do wyeliminowania konieczności równoległego posługiwania się 

przez przedsiębiorców numerami REGON i NIP, stanowiąc, że ten ostatni powinien mieć 

charakter numeru „podstawowego”.

W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i 

akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1322), która wprowadziła zmianę w 

art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. poz. 1322), 
od 1 stycznia 2015 r. tylko sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo- 

ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych są zobowiązani do 

pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz potwierdzenia jej 

pobrania. Do dnia wejścia w życie powyższej zmiany obowiązek pobierania opłaty 

depozytowej dotyczył również sprzedawców detalicznych baterii przemysłowych kwasowo- 

ołowiowych oraz akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych. W związku z tym 

należy usunąć z sekcji II załącznika do obowiązującego rozporządzenia punkt B, który zgodnie 

z obowiązującymi przepisami jest bezprzedmiotowy.

Wyżej omówiona zmiana nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian 

merytorycznych w zakresie wystawiania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty 

depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej, które zostały ustalone 

w aktualnie obowiązującym ww. rozporządzeniu.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r., a więc z dniem 

następującym po ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, które na 

podstawie art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zachowuje moc do dnia 

wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (30 kwietnia 2018 r.).

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.



Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie podlega 

notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz 

dokonania uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces 

Legislacji.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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