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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie bazy danych o sprz´cie i zu˝ytym sprz´cie
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) niezb´dny zakres informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania;
2) sposób prowadzenia bazy danych o sprz´cie i zu˝ytym sprz´cie, zwanej dalej „bazà danych”;
3) wzór raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zu˝ytym sprz´tem.
§ 2. Niezb´dnym zakresem informacji obj´tych
obowiàzkiem zbierania i przetwarzania, w celu prowadzenia bazy danych, sà obj´te nast´pujàce dane o:
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

1) masie, numerze i nazwie grupy oraz numerze i nazwie rodzaju zebranego sprz´tu, z którego powsta∏
zu˝yty sprz´t;
2) masie, numerze i nazwie grupy oraz numerze i nazwie rodzaju przetworzonego sprz´tu, a tak˝e
o masie oraz o kodzie i nazwie rodzaju odpadów
powsta∏ych po przetworzeniu, przekazanych do
recyklingu lub innego ni˝ recykling procesu odzysku oraz unieszkodliwiania;
3) masie oraz o kodzie i nazwie rodzaju odpadów
poddanych recyklingowi lub innemu ni˝ recykling
procesowi odzysku;
4) miejscach zbierania zu˝ytego sprz´tu, instalacjach
do recyklingu oraz innego ni˝ recykling procesu
odzysku.
§ 3. 1. Baza danych jest prowadzona na informatycznych noÊnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65).
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2. Baza danych jest prowadzona w sposób zapewniajàcy zgodnoÊç programowà i zgodnoÊç danych.
3. Uk∏ad informacji bazy danych jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. Integralnà cz´Êç bazy danych stanowi lista numerów rejestrowych posiadaczy odpadów zawierajàca nast´pujàce dane:
1) numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym;
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§ 5. 1. Przetwarzanie danych w bazie danych nast´puje przez wybór jednego lub kilku kryteriów wyboru danych, a w szczególnoÊci:
1) numeru rejestrowego;
2) firmy;
3) numeru i nazwy grupy sprz´tu;
4) numeru i nazwy rodzaju sprz´tu;
5) zdolnoÊci przetwórczych;
6) kodu i nazwy rodzaju odpadów;

2) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedziby
i adres;

7) rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

8) rodzaju procesu recyklingu lub innego ni˝ recykling procesu odzysku.

4) REGON, o ile taki posiada;
5) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ rodzaju
sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym;
6) dodatkowo dla:
a) wprowadzajàcego sprz´t — informacj´ o umowie z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
b) zbierajàcego zu˝yty sprz´t, prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie recyklingu oraz prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów odzysku — numery decyzji zwiàzanych
z gospodarkà odpadami oraz oznaczenie organu, który wyda∏ decyzje,

2. Aktualizacja danych w bazie danych jest dokonywana niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji.
§ 6. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zu˝ytym sprz´tem sporzàdzany przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska i przekazywany
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska obejmuje:
1) cz´Êç opisowà zawierajàcà:
a) informacje i wnioski dotyczàce osiàgni´tych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu,
b) wykaz nieprawid∏owoÊci stwierdzonych przy
przeprowadzaniu kontroli przez wojewódzkich
inspektorów ochrony Êrodowiska,
c) dodatkowo wnioski dotyczàce potrzeby bàdê
braku potrzeby zmian legislacyjnych;

c) prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu oraz prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów odzysku — informacj´ o zdolnoÊciach przetwórczych zak∏adów oraz instalacji, informacj´ o wdro˝onym systemie jakoÊci
albo jego braku,

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

d) organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego — wykaz wprowadzajàcych
sprz´t, z którymi organizacja zawar∏a umowy.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko

2) tabel´ zawierajàcà informacje o funkcjonowaniu
systemu gospodarki zu˝ytym sprz´tem, której
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

UK¸AD INFORMACJI BAZY DANYCH O SPRZ¢CIE I ZU˚YTYM SPRZ¢CIE

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 25 stycznia 2006 r. (poz. 161)
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