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Warszawa, dnia

listopada 2009 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w zakresie definicji wprowadzającego
baterie lub akumulatory, Departament Gospodarki Odpadami przedstawia poniższe
wyjaśnienia.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy wprowadzający baterie lub akumulatory został
zdefiniowany jako przedsiębiorca, 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. Dodatkowo za wprowadzającego baterie lub
akumulatory

uważa

się

także

przedsiębiorcę

dokonującego

importu

lub

wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej
działalności gospodarczej. Jednocześnie wprowadzanie do obrotu oznacza 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.
W związku z powyższym należy uznać, że wprowadzającym baterie i akumulatory w
świetle przepisów ustawy bateriach i akumulatorach będzie ten przedsiębiorca, który
faktycznie wprowadza je do obrotu, w tym również ten, który je produkuje na zlecenie innego
przedsiębiorcy, mimo że na produkowanych przez niego bateriach i akumulatorach nie ma
jego oznaczeń. Natomiast przedsiębiorca, który zlecił wytworzenie produktu w postaci baterii
i akumulatorów do końca roku 2009 będzie jeszcze podlegał przepisom ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607
oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), zwanej dalej „ustawa produktową”. Zgodnie z przepisami art.
1 ust. 1b ustawy produktowej, w przypadku, gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest
wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub
produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu
oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu,
obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym
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przedsiębiorca ten będzie musiał dokonać rozliczenia za rok 2009 zgodnie z przepisami
ustawy produktowej.
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