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Wprowadzający baterie lub akumulatory
Przedsiębiorca, który wykonuje działalność
gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu
baterii i akumulatorów w tym zamontowanych w
sprzęcie lub pojazdach po raz pierwszy na
terytorium kraju w tym również przedsiębiorca
dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego
nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby
wykonywanej działalności gospodarczej

Zbierający zużyte baterie lub zużyte
akumulatory
 Podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów,

posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów w postaci baterii i
akumulatorów,

 Gminna jednostka organizacyjna prowadząca

działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych,

 Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.

Miejsce odbioru
Wyznaczona część obiektu budowlanego, którym włada
podmiot, którego podstawowa działalność nie polega
na gospodarowaniu odpadami w tym szkoły, placówki
oświatowe lub kulturalno-oświatowe, siedziby urzędu
lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie
wymiany zużytych baterii i akumulatorów lub placówka
handlowa prowadzona przez sprzedawcę detalicznego i
hurtowego do których użytkownik końcowy może oddać
zużyte baterie i akumulatory przenośne

Miejsce odbioru
Wyznaczona część obiektu budowlanego, którym włada podmiot,
którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu
odpadami, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte
baterie i akumulatory przenośne.
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Poziom zbierania
Wyrażony w procentach stosunek masy
zużytych baterii przenośnych i zużytych
akumulatorów przenośnych zebranych
zgodnie z ustawą w danym roku
kalendarzowym do średniej masy baterii
przenośnych i akumulatorów przenośnych
wprowadzonych do obrotu przez
wprowadzającego baterie lub akumulatory w
danym roku kalendarzowym oraz w dwóch
latach poprzednich.

Wykonywanie obowiązków przez
wprowadzającego
 Samodzielnie

 Za pośrednictwem innych podmiotów określonych

obowiązków :








Zorganizowania sfinansowania zbierania, przetwarzania,
recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych
akumulatorów
Odbioru baterii i akumulatorów przemysłowych i
samochodowych
Zawarcia umowy ze zbierającym
Osiągania poziomów zbierania
Składania sprawozdań do marszałka
Zawarcia umowy z zakładem przetwarzania

Obowiązki wprowadzającego baterie
lub akumulatory
 Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania,

przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania
zużytych baterii i zużytych akumulatorów
 Wprowadzanie do obrotu oznakowanych baterii lub
akumulatorów oraz ogniw guzikowych.
(w przypadku wprowadzania baterii lub akumulatorów
niespełniających wymagań i nie oznakowanych
obowiązek wycofania z obrotu)
 Dołączanie do wprowadzanego do obrotu sprzętu
instrukcji o sposobie bezpiecznego usunięcia baterii
lub akumulatorów oraz ich rodzaju (28.08.2009r.)
(wyjątek – sprzęt służący ochronie bezpieczeństwa
państw UE, sprzęt gdzie baterie są przylutowane,
zgrzewane w celu podtrzymywania danych, sprzęt
medyczny do podtrzymywania funkcji życiowych)

Obowiązki wprowadzającego baterie
lub akumulatory
 Odbieranie od użytkownika końcowego w terminie 30

dni od dnia zgłoszenia baterii i akumulatorów
samochodowych lub przemysłowych w ilości nie
większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi
końcowemu
 W przypadku baterii i akumulatorów przenośnych

zawarcie umowy w formie pisemnej ze zbierającym
zużyte baterie i akumulatory dotyczącej zbierania
zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (1
stycznia 2010r.)
 Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o

rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu
baterii (1 stycznia 2010r.)

Obowiązki wprowadzającego baterie
lub akumulatory
 Zawarcie umowy w formie pisemnej z prowadzącym

zakład przetwarzania zużytych baterii lub
akumulatorów
(w przypadku wygaśnięcia umowy – 3 miesiące na
podpisanie nowej umowy)
 Finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych
 (przeznaczenie co najmniej 0,1% swoich przychodów

z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i
akumulatorów)

Umowa ze zbierającym
 Warunki finansowania przez wprowadzającego

 Zobowiązanie do składania przez zbierającego

wprowadzającemu
- sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii lub
akumulatorów przenośnych z miejsc odbioru lub od
użytkowników końcowych na poczet tego
wprowadzającego
- wykazu punktów zbierania prowadzonych przez danego
zbierającego
- wykazu miejsc odbioru z których odbiera zużyte baterie
lub akumulatory wraz z informacją na temat okresu
trwania umowy z prowadzącym miejsce odbioru

Umowa z zakładem przetwarzania
 Warunki finansowania przetwarzania i recyklingu

 Zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania do co

najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i
akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i
recyklingu
 Sposób i terminy przekazywania informacji o masie i

rodzajach przetworzonych zużytych baterii lub
akumulatorów

Obowiązki wprowadzającego baterie
lub akumulatory
Wprowadzający baterie i akumulatory przenośne jest
obowiązany do zorganizowania i sfinansowania systemu
zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania
zużytych baterii i akumulatorów w celu osiągnięcia
wymaganego poziomu zbierania oraz właściwego
gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami.

Publiczne kampanie edukacyjne
Wprowadzający baterie i akumulatory jest zobowiązany do
sfinansowania
publicznych
kampanii
edukacyjnych
poprzez:
1)
przeznaczenie na publiczne kampanie
edukacyjne albo
2)
przekazanie, w terminie do dnia 15 marca
następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu
marszałkowskiego
– co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu
wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na
terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym.

Publiczne kampanie edukacyjne
wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami w postaci
zużytych
baterii
i
zużytych
akumulatorów
oraz
wspomagające
osiągnięcie
wysokiego
poziomu
selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie
przy wykorzystaniu:
 środków masowego przekazu,
 ulotek,
 broszur informacyjnych,
 plakatów
 organizowanie konkursów, konferencji i akcji o
charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Publiczne kampanie edukacyjne
Ustalenie wielkości przychodu na podstawie ilości sztuk
baterii i akumulatorów wprowadzonych w danym roku
przyjmując wielkość przychodu jako:
- - wysokość stawki opłaty produktowej dla danego rodzaju
baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych,
- średnią cenę baterii i akumulatora o takim samym
składzie fizyko-chemicznym lub pojemności oferowanych
w handlu detalicznym w kraju, dla pozostałych baterii i
akumulatorów

Obowiązki prowadzących miejsce
odbioru
Prowadzący punkt odbioru niebędący sprzedawcą
detalicznym, sprzedawcą hurtowym lub
przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie
wymiany zużytych baterii lub akumulatorów, może
przyjmować od użytkowników końcowych zużyte
baterie i akumulatory przenośne jeżeli ma zawartą
umowę na ich odbiór ze zbierającym na odbiór
zużytych baterii lub akumulatorów przenośnych

Umowa zawarta w formie pisemnej

Opłata depozytowa
Dotyczy baterii i akumulatorów kwasowoołowiowych samochodowych i przemysłowych
w przypadku sprzedaży ww. baterii i akumulatorów
sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania
opłaty depozytowej jeżeli kupujący nie przekazuje
zużytych baterii i akumulatorów
(30 dni na zwrot opłaty depozytowej w przypadku
zwrotu zużytych baterii i akumulatorów)

Rejestr wprowadzających baterie lub
akumulatory i przetwarzających zużyte
baterie i akumulatory


Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w danym
zakresie, lub przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do
obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów składa
wniosek o wpis do rejestru;

 Wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza do wniosku

uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej;

 Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub

akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za
pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania
zgodnie z art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Opłaty związane z rejestrem


Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do
rejestru uiszcza, w terminie do końca lutego każdego
roku, opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy
GIOŚ;

 Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została

uiszczona opłata rejestrowa;

 Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie lub

akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym
sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców i organizacji odzysku zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zmiany wpisu w rejestrze
 W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o

wpis do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany do
złożenia GIOŚ, wniosku o zmianę wpisu do rejestru - w
terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana;
 W razie zaniedbania ww. obowiązku, w zakresie

zmiany adresu, doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawozdawczość
Roczne sprawozdanie o rodzaju , ilości i masie
wprowadzonych do obrotu baterii i
akumulatorów
Dla wprowadzającego baterie i akumulatory
przenośne:
Roczne sprawozdanie o osiągniętych
poziomach zbierania wraz z wykazem punktów
zbierania oraz wykazem miejsc odbioru, z
których zbierający odbiera zużyte baterie lub
akumulatory

Sprawozdawczość
Sprawozdanie – wykaz zakładów przetwarzania
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
Roczne sprawozdanie o wysokości środków
przeznaczonych na publiczne kampanie
edukacyjne

Sprawozdawczość
Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych

Sprawozdawczość
- termin przekazywania sprawozdań – do 15 marca po roku którego
dotyczą dane
- sprawozdania przekazywane do właściwego marszałka
województwa
Właściwość marszałka województwa:
- dla wprowadzającego marszałek województwa właściwy za względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego, a w
przypadku braku siedziby na terytorium kraju Marszałek
Województwa Mazowieckiego
- - dla zbierającego lub prowadzącego zakład przetwarzania
marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności

