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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii
kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych2)
Na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych
akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów przemysłowych
kwasowo-ołowiowych, zwanego dalej „procesem”.
§ 2. 1. Proces składa się z następujących po sobie
etapów, o których mowa w ust. 2—6.
2. W pierwszym etapie procesu należy oddzielić
zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe,
1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2009 r. pod numerem
2009/0528/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe
od innych rodzajów zużytych baterii, zużytych akumulatorów oraz innych odpadów.
3. W drugim etapie procesu należy usunąć zużyty
elektrolit i poddać go odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
4. W trzecim etapie procesu należy automatycznie
rozdrobnić zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe oraz automatycznie rozdzielić uzyskane materiały na co najmniej frakcję metaliczną, frakcję
tworzyw sztucznych i pastę ołowiową.
5. W czwartym etapie procesu należy przetopić
frakcję metaliczną i pastę ołowiową, a następnie przeprowadzić rafinację w celu doprowadzenia ołowiu do
postaci umożliwiającej jego powtórne wykorzystanie
w procesach produkcyjnych.
6. W piątym etapie procesu należy przeprowadzić
recykling co najmniej tworzyw sztucznych z automatycznego rozdrabniania obudów.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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