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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 28 wrzeÊnia 2009 r.
w sprawie rejestru wprowadzajàcych baterie lub akumulatory oraz prowadzàcych zak∏ady przetwarzania
zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów
— sposobie realizacji obowiàzków wynikajàcych z ustawy samodzielnie lub za poÊrednictwem innych podmiotów,

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666) zarzàdza si´, co nast´puje:

b) prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów informacje o:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) niezb´dny zakres informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania przez G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska;

— numerze identyfikacyjnym REGON, o ile posiada,
— rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu,

2) sposób prowadzenia rejestru.
§ 2. Rejestr stanowi wykaz podmiotów, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, wraz z danymi, o których mowa w § 3.
§ 3. Niezb´dnym zakresem informacji obj´tych
obowiàzkiem zbierania i przetwarzania sà obj´te nast´pujàce dane:
1) numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
2) firma przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile posiada;
4) dodatkowo dla:
a) wprowadzajàcego baterie lub akumulatory informacje o:
— rodzajach wprowadzanych do obrotu baterii
i akumulatorów,
— udziale w systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS),
———————
1)

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).

— miejscu prowadzenia procesów przetwarzania i recyklingu,
— decyzjach zwiàzanych z gospodarkà odpadami, w tym numer decyzji, oznaczenie organu,
który wyda∏ decyzj´, data wydania decyzji
oraz czas obowiàzywania.
§ 4. 1. Rejestr jest prowadzony 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, z póên. zm.2)).
2. Rejestr jest prowadzony zgodnie z minimalnymi
wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne.
3. Rejestr jest prowadzony w sposób zapewniajàcy zgodnoÊç programowà, zgodnoÊç danych oraz bezpieczeƒstwo danych.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2009 r.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

