
Projekt z dnia 11 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2019 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub 

zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych 

bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

Na podstawie art. 59b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

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

§1.1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych 

akumulatorach przenośnych;

2) sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych 

lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz jej zakres;

3) wzór ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych 

akumulatorach przenośnych.

§ 2. Wzór zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych

akumulatorach przenośnych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§3.1. Ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych

akumulatorach przenośnych zawiera następujące informacje:

1) oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych 

akumulatorów przenośnych;

2) numer kolejny zaświadczenia;

3) datę wystawienia zaświadczenia;

4) o masie zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, na jaką wystawiono 

zaświadczenie;

5) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie;

6) oznaczenie adresu zamieszkania lub siedziby podmiotu, któremu wystawiono 

zaświadczenie;
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7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie;
2. Ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych 

akumulatorach przenośnych jest prowadzona w postaci pisemnej lub w postaci dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. 

poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60 i 534).

§ 4. Wzór ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub 

zużytych akumulatorach przenośnych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.2)
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miejsze iozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 
spiawie wzoiu zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach 
przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych 
akumulatorach przenośnych (Dz. U. poz. 1329), które zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy 
2oTj<Wa zaJ4ce ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 

r. poz. 650) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

r. w



Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 
(poz.......... )z dnia

Załącznik nr 1

WZÓR
ZAŚWIADCZENIE O ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH

rokza
Numer kolejny z ewidencji wystawianych zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub 
zużytych akumulatorach przenośnych^__________________________________ _________________
Data wystawienia zaświadczenia [DD/MM/RRRR]
Egzemplarz przeznaczony dla2)
wprowadzającego baterie lub akumulatory □
podmiotu pośredniczącego □
marszałka województwa3^ □
zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory □
I. Dane zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory4*

Oznaczenie adresu zamieszkania lub siedziby
Województwo Miejscowość

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

II. Dane wprowadzającego baterie lub akumulatory lub podmiotu pośredniczącego, dla którego przeznaczone jest to zaświadczenie4*

Oznaczenie adresu zamieszkania lub siedziby
Województwo Miejscowość

UlicaKod pocztowy Nr domu Nr lokalu

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

III. Dane prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory4*



Numer rejestrowy5'-6)

Oznaczenie adresu zamieszkania lub siedziby
MiejscowośćWojewództwo

Nr domu Nr lokaluUlicaKod pocztowy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

IV. Dane dotyczące zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Masa zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
przekazanych do zakładu przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów8'

Masa zebranych zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów8'Rodzaj zebranych zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów7' [kg] [kg]
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 33*
20 01 34
Ogółem
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zaświadczenie Data oraz podpis zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Objaśnienia:
''Należy podać zgodnie z numerem kolejnego zaświadczenia z załącznika nr 1 o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.
2' Należy zaznaczyć odpowiednio. Zgodnie z art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Dz. U. z 2019 r. poz. 521.
3) Zgodnie z art. 6 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
4' Należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.
5' Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. Ü. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
6) Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art.'49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy podać numer rejestrowy zgodnie z przepisem art. 235 ust. 
3 tej ustawy.
7' Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
8) Należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



Załącznik nr 2

WZÓR

EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ O ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH

ZA ROK
Oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych1*
1. Wykaz punktów zbierania

Województwo MiejscowośćLp. Kod Ulica Nr domu Nr lokalu
pocztowy

2. Wykaz miejsc odbioru
Województwo MiejscowośćLp. Kod Ulica Nr domu Nr lokalu

pocztowy

Masa zebranych 
zużytych baterii i 
akumulatorów2*

Dane podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenieNumer
kolejny

zaświadczenia

Data wystawienia 
zaświadczenia 

[DD/MM/RRRR] Imię i nazwisko lub 
nazwa

Oznaczenie adresu zamieszkania lub 
siedziby3*

Numer identyfikacji 
podatkowej (NIP)[kg]

Objaśnienia:
** Należy podać 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.
2* Należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3* Należy podać: województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i/lub nr lokalu.



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach 

przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń

0 zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 59b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach

1 akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521).
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), dąży do wyeliminowania konieczności równoległego posługiwania się 

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

charakter numeru „podstawowego”.
W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 czerwca 2018 r. dokumentu 

rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek 

przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązaniem członków Rady Ministrów do 

rezygnacji, w terminie jednego roku od dnia przyjęcia Informacji, z obowiązku stawiania 

pieczątki w szczególności na dokumentach, oświadczeniach i zaświadczeniach, określonych 

przez akty normatywne, co do których nie zachodzi prawny obowiązek umieszczania pieczęci, 

a może powodować zbędny formalizm, w stosunku do obowiązującego rozporządzenia 

zrezygnowano także z konieczności stosowania pieczęci.
Wyżej omówione zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian zakresu 

merytorycznego zaświadczeń oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach 

przenośnych lub akumulatorach przenośnych, który został ustalony 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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