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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmian´ wpisu do rejestru
oraz wzoru wniosku o wykreÊlenie z rejestru
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzór wniosku o wpis do rejestru dla wprowadzajàcego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii lub
zu˝ytych akumulatorów;
2) wzór wniosku o zmian´ wpisu do rejestru lub
o wykreÊlenie z rejestru;
3) sposób przekazywania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2,
sà 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 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73,
poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), 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.2)).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2009 r.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
———————

———————

1)

2)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — 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).

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∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 20 sierpnia 2009 r. (poz. 1155)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU
DZIA¸ 1. DLA WPROWADZAJÑCEGO BATERIE LUB AKUMULATORY
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DZIA¸ 2. DLA PROWADZÑCEGO ZAK¸AD PRZETWARZANIA ZU˚YTYCH BATERII LUB ZU˚YTYCH AKUMULATORÓW
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ObjaÊnienia:
1) Op∏aty rejestrowej nie uiszcza wprowadzajàcy baterie lub akumulatory wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462, z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), który sk∏adajàc wniosek o wpis do rejestru, przed∏o˝y informacj´ potwierdzajàcà dobrowolny udzia∏ w systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS).
2) Op∏aty rocznej nie uiszcza wprowadzajàcy baterie lub akumulatory, który jest jednoczeÊnie wprowadzajàcym sprz´t i jest
zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), który sk∏adajàc wniosek
o wpis do rejestru, przed∏o˝y informacj´ o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.
3) O ile posiada.
4) Dotyczy formy pisemnej wniosku.
5) Podaç symbol procesu odzysku zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O ZMIAN¢ WPISU DO REJESTRU LUB O WYKREÂLENIE Z REJESTRU

ObjaÊnienia:
1) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666).
2) O ile posiada.
3) Wype∏niç w przypadku wniosku o zmian´ wpisu do rejestru.
4) Wype∏niç w przypadku wniosku o wykreÊlenie z rejestru.
5) Dotyczy formy pisemnej wniosku.

