
biorca mo˝e z∏o˝yç ponownie wnio-
sek o wydanie zezwolenia po up∏ywie
2 lat od dnia, w którym decyzja ta sta-
∏a si´ ostateczna.”;

6) w art. 24 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielenie lub zmian´ zezwolenia do wykony-
wania napraw lub instalacji oraz sprawdzania
przyrzàdów pomiarowych;”;

7) w art. 26 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5;

8) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Kto: 

1) wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie instalacji lub napraw
oraz sprawdzania urzàdzeƒ reje-
strujàcych stosowanych w trans-
porcie drogowym — tachografów
samochodowych bez wymagane-
go zezwolenia,

2) u˝ytkuje przyrzàdy pomiarowe pod-
legajàce obowiàzkowemu spraw-
dzeniu, o którym mowa w pkt 2
i 3 rozdzia∏u VI za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych
stosowanych w transporcie dro-
gowym (Dz. Urz. WE L 370
z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz.

WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), bez
wymaganego sprawdzenia

— podlega karze pieni´˝nej w wyso-
koÊci 5 000 z∏.

2. Wp∏ywy uzyskane z kar pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 1, stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.6)) w art. 75 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a
w brzmieniu:

„2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie
warsztatu w zakresie okreÊlonym w przepisach
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tacho-
grafów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494).”.

Art. 29. Podmiotem wydajàcym karty przez okres
7 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy jest Polska Wy-
twórnia Papierów WartoÊciowych S.A.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175,
poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480 i Nr 179,
poz. 1485.
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) wymagania, jakim powinien odpowiadaç sprz´t
elektryczny i elektroniczny, zwany dalej „sprz´tem”,

2) zasady post´powania ze zu˝ytym sprz´tem w spo-
sób zapewniajàcy ochron´ zdrowia i ˝ycia ludzi

oraz ochron´ Êrodowiska zgodnie z zasadà zrów-
nowa˝onego rozwoju

— w celu ograniczenia iloÊci odpadów powsta∏ych ze
sprz´tu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu
zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.

2. W sprawach dotyczàcych post´powania ze zu˝y-
tym sprz´tem w zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje si´ przepisy o odpadach.

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu˝ytego

sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 34 i L 345 z 31.12.2003, str. 106).
Dane dotyczàce aktu prawa Unii Europejskiej og∏oszonego przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej usta-
wie, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, ustaw´ z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depo-
zytowej.



Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:

1) sprz´tu wyprodukowanego i wprowadzonego na
terytorium kraju;

2) sprz´tu wprowadzonego na terytorium kraju
w drodze importu lub wewnàtrzwspólnotowego
nabycia;

3) zu˝ytego sprz´tu powsta∏ego ze sprz´tu, o którym
mowa w pkt 1 i 2.

2. Przepisy art. 7—14, art. 18—21, art. 23, art. 24
i 27 stosuje si´ równie˝ do sprz´tu sprzedawanego na
odleg∏oÊç za poÊrednictwem Êrodków masowego
przekazu lub sieci teleinformatycznych do innych ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do: 

1) sprz´tu s∏u˝àcego ochronie bezpieczeƒstwa Rze-
czypospolitej Polskiej, je˝eli ten sprz´t jest prze-
znaczony wy∏àcznie do celów wojskowych;

2) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362);

3) sprz´tu b´dàcego cz´Êcià sk∏adowà urzàdzenia,
które nie jest sprz´tem w rozumieniu przepisów
ustawy.

Art. 3. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) decyzje zwiàzane z gospodarkà odpadami — decy-
zje, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,
z póên. zm.2)), w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.3)) oraz
w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z póên. zm.4)); 

2) import — przywóz sprz´tu z terytorium paƒstwa
nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej w celu
wprowadzenia na terytorium kraju;

3) odzysk — odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 3
pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach; 

4) ponowne u˝ycie — u˝ycie zu˝ytego sprz´tu lub je-
go cz´Êci sk∏adowych w tym samym celu, dla ja-
kiego by∏y zaprojektowane i wykonane;

5) przetwarzanie — wszystkie czynnoÊci podejmowa-
ne po przekazaniu zu˝ytego sprz´tu do przedsi´-
biorcy prowadzàcego zak∏ad przetwarzania w celu
demonta˝u obejmujàcego usuni´cie z tego sprz´-
tu sk∏adników niebezpiecznych, materia∏ów i cz´-
Êci sk∏adowych, okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do
ustawy, poci´cie oraz przygotowanie do odzysku
lub unieszkodliwiania;

6) recykling — recykling w rozumieniu art. 3 ust. 3
pkt 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach;

7) sk∏adnik niebezpieczny — substancj´ niebezpiecz-
nà lub preparat niebezpieczny w rozumieniu
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.5));

8) sprzedawca detaliczny — przedsi´biorc´, który
w ramach wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej zbywa sprz´t w celu u˝ytkowania tego sprz´-
tu;

9) sprzedawca hurtowy — przedsi´biorc´, który w ra-
mach wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej
zbywa sprz´t w celu dalszego zbycia tego sprz´tu;

10) sprz´t — urzàdzenia, których prawid∏owe dzia∏anie
jest uzale˝nione od dop∏ywu pràdu elektrycznego
lub od obecnoÊci pól elektromagnetycznych, oraz
mogàce s∏u˝yç do wytwarzania, przesy∏u lub po-
miaru pràdu elektrycznego lub pól elektromagne-
tycznych i zaprojektowane do u˝ytku przy napi´ciu
elektrycznym nieprzekraczajàcym 1 000 V dla prà-
du zmiennego oraz 1 500 V dla pràdu sta∏ego, za-
liczone do grup sprz´tu okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy;

11) unieszkodliwianie odpadów — unieszkodliwianie
odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 21 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

12) wewnàtrzwspólnotowe nabycie — przywóz sprz´-
tu z terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej w celu
wprowadzenia na terytorium kraju;

13) wprowadzajàcy sprz´t — przedsi´biorc´, który:

a) produkuje i sprzedaje pod w∏asnym oznacze-
niem sprz´t,
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087 i Nr 175,
poz. 1458 i 1462. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362,
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1458
i 1462. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22,
poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 729 i Nr 175, poz. 1458. 

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.



b) sprzedaje pod w∏asnym oznaczeniem sprz´t
wyprodukowany przez innego przedsi´biorc´,

c) prowadzi dzia∏alnoÊç zwiàzanà z importem lub
wewnàtrzwspólnotowym nabyciem sprz´tu;

14) wprowadzenie sprz´tu — wprowadzenie sprz´tu
na terytorium kraju, które nast´puje:

a) z dniem wydania z magazynu sprz´tu, w celu
wprowadzenia go do obrotu — w przypadku
sprz´tu wyprodukowanego w kraju,

b) z dniem dopuszczenia sprz´tu do obrotu na te-
rytorium kraju z przeznaczeniem na rynek krajo-
wy — w przypadku importu tego sprz´tu,

c) z dniem wystawienia faktury potwierdzajàcej
wewnàtrzwspólnotowe nabycie albo, je˝eli nie
jest wystawiana — z dniem dopuszczenia sprz´-
tu do obrotu w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej; 

15) zak∏ad przetwarzania — instalacj´, obiekt budow-
lany lub jego cz´Êç, w których jest prowadzone
przetwarzanie zu˝ytego sprz´tu, w tym demonta˝
obejmujàcy usuni´cie z tego sprz´tu sk∏adników
niebezpiecznych, materia∏ów i cz´Êci sk∏adowych,
okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do ustawy; 

16) zbierajàcy zu˝yty sprz´t — prowadzàcego punkt
zbierania zu˝ytego sprz´tu, w tym sprzedawc´ de-
talicznego i sprzedawc´ hurtowego, oraz gminnà
jednostk´ organizacyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i przedsi´biorc´ posiadajàcego zezwolenie na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych;

17) zu˝yty sprz´t — sprz´t stanowiàcy odpady w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o zu˝ytym sprz´cie
pochodzàcym z gospodarstw domowych, rozumie si´
przez to równie˝ zu˝yty sprz´t pochodzàcy z innych
êróde∏, który ze wzgl´du na charakter i iloÊç jest po-
dobny do zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospo-
darstw domowych.

Art. 4. 1. Przy ustalaniu iloÊci i masy sprz´tu wpro-
wadzonego na terytorium kraju uwzgl´dnia si´ tylko
pierwsze wprowadzenie sprz´tu.

2. Przy ustalaniu iloÊci i masy sprz´tu wprowadzo-
nego na terytorium kraju nie uwzgl´dnia si´ iloÊci
i masy tego sprz´tu, który zosta∏ wprowadzony w dro-
dze importu lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia,
a nast´pnie zosta∏ wyeksportowany lub by∏ przedmio-
tem wewnàtrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez
wprowadzajàcego sprz´t lub innego przedsi´biorc´.

Art. 5. Demonta˝ zu˝ytego sprz´tu, obejmujàcy
usuni´cie z tego sprz´tu sk∏adników niebezpiecznych,
materia∏ów i cz´Êci sk∏adowych, okreÊlonych w za∏àcz-
niku nr 2 do ustawy, mo˝e byç prowadzony wy∏àcznie
w zak∏adzie przetwarzania.

Rozdzia∏ 2

Zadania Inspekcji Ochrony Ârodowiska

Art. 6. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska pro-
wadzi rejestr:

1) wprowadzajàcych sprz´t;

2) zbierajàcych zu˝yty sprz´t;

3) prowadzàcych zak∏ady przetwarzania;

4) prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu;

5) prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku;

6) organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego.

Art. 7. 1. Przedsi´biorcy, o których mowa
w art. 6 pkt 1—5, przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci
w zakresie:

1) wprowadzania sprz´tu,

2) zbierania zu˝ytego sprz´tu, 

3) przetwarzania, 

4) recyklingu, 

5) innych ni˝ recykling procesów odzysku 

— sà obowiàzani z∏o˝yç do G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska wniosek o wpis do rejestru.

2. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w wi´cej ni˝ jednym zakresie, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada jeden wniosek o wpis do rejestru,
obejmujàcy dane wymagane dla wniosków o wpis do
rejestru w zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci.

3. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego jest obowiàzana z∏o˝yç do G∏ówne-
go Inspektora Ochrony Ârodowiska wniosek o wpis do
rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do
Krajowego Rejestru Sàdowego.

Art. 8. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
dokonuje wpisu do rejestru na wniosek przedsi´bior-
cy lub organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w odniesieniu do:

1) wprowadzajàcego sprz´t:

a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego sie-
dziby i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki
posiada, 

c) REGON, o ile taki posiada,

d) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ ro-
dzaju sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
ustawy,
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e) informacj´ o umowie z organizacjà odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, o której
mowa w art. 57 ust. 1, albo o masie poszczegól-
nych rodzajów sprz´tu, okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 1 do ustawy, który wprowadzajàcy sprz´t
zamierza wprowadziç w danym roku, oraz o for-
mie i wysokoÊci zabezpieczenia finansowego,
o którym mowa w art. 18 ust. 1, je˝eli wprowa-
dza sprz´t przeznaczony dla gospodarstw do-
mowych;

2) zbierajàcego zu˝yty sprz´t:

a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego sie-
dziby i adres, a w przypadku gminnej jednostki
organizacyjnej — jej nazw´ i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki
posiada, 

c) REGON, o ile taki posiada,

d) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ ro-
dzaju sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
ustawy, z którego powsta∏ zebrany przez niego
zu˝yty sprz´t,

e) informacj´ o decyzjach zwiàzanych z gospodar-
kà odpadami, w tym numer decyzji oraz ozna-
czenie organu, który wyda∏ decyzj´;

3) prowadzàcego zak∏ad przetwarzania:

a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego sie-
dziby i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki
posiada, 

c) REGON, o ile taki posiada,

d) adresy zak∏adów przetwarzania,

e) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ ro-
dzaju sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
ustawy, z którego powsta∏ przyjmowany przez
niego zu˝yty sprz´t,

f) informacj´ o zdolnoÊciach przetwórczych zak∏a-
du przetwarzania,

g) informacj´ o decyzjach zwiàzanych z gospodar-
kà odpadami, w tym numer decyzji oraz ozna-
czenie organu, który wyda∏ decyzj´,

h) informacj´ o wdro˝onym systemie jakoÊci albo
o jego braku;

4) prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu:

a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego sie-
dziby i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki
posiada, 

c) REGON, o ile taki posiada,

d) kod i nazw´ rodzaju przyjmowanych odpadów,

e) informacj´ o decyzjach zwiàzanych z recyklin-
giem odpadów, w tym numer decyzji oraz ozna-
czenie organu, który wyda∏ decyzj´,

f) informacj´ o stosowanym procesie recyklingu,
z podaniem typu procesu okreÊlonego w za∏àcz-
niku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach,

g) informacj´ o zdolnoÊciach przetwórczych insta-
lacji s∏u˝àcej do recyklingu,

h) informacj´ o miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie recyklingu,

i) informacj´ o wdro˝onym systemie jakoÊci albo
o jego braku;

5) prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku:

a) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego sie-
dziby i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki
posiada, 

c) REGON, o ile taki posiada,

d) kod i nazw´ rodzaju przyjmowanych odpadów,

e) informacj´ o decyzjach zwiàzanych z odzy-
skiem, w tym numer decyzji oraz oznaczenie or-
ganu, który wyda∏ decyzj´,

f) informacj´ o stosowanym procesie odzysku,
z podaniem typu procesu okreÊlonego w za∏àcz-
niku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach,

g) informacj´ o zdolnoÊciach przetwórczych insta-
lacji s∏u˝àcej do odzysku,

h) informacj´ o miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku,

i) informacj´ o wdro˝onym systemie jakoÊci albo
o jego braku;

6) organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego:

a) firm´ organizacji oraz oznaczenie jej siedziby
i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki
posiada, 

c) REGON, o ile taki posiada,

d) wykaz wprowadzajàcych sprz´t, z którymi orga-
nizacja zawar∏a umowy, o których mowa
w art. 57 ust. 1, zawierajàcy firmy przedsi´bior-
ców oraz oznaczenia ich siedzib i numery reje-
strowe.

3. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska odma-
wia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru, je˝eli wpro-
wadzajàcy sprz´t:

1) nie uiÊci∏ op∏aty rejestrowej, o której mowa
w art. 9 ust. 1;

2) nie wniós∏ w wymaganej wysokoÊci zabezpiecze-
nia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1,
je˝eli wprowadza sprz´t przeznaczony dla gospo-
darstw domowych.
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4. W przypadku zmiany danych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—5, przedsi´biorca jest obowiàzany z∏o-
˝yç do G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
w terminie 7 dni od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana,
wniosek o zmian´ wpisu do rejestru.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa
w ust. 2 pkt 6, organizacja odzysku sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego jest obowiàzana z∏o˝yç do
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, w termi-
nie 30 dni od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana, wnio-
sek o zmian´ wpisu do rejestru.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, odpowied-
nio zawierajà:

1) numer rejestrowy;

2) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedziby
i adres albo firm´ organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie
jej siedziby i adres;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki po-
siada; 

4) REGON, o ile taki posiada;

5) dane, które uleg∏y zmianie.

7. Wprowadzajàcy sprz´t do∏àcza do wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, uwierzytelnionà kopi´ dowodu
uiszczenia op∏aty rejestrowej, o której mowa w art. 9
ust. 1.

8. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla gospo-
darstw domowych do∏àcza do wniosków, o których
mowa w ust. 1 i 4, uwierzytelnionà kopi´ umowy z or-
ganizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicz-
nego, o której mowa w art. 57 ust. 1, a w przypadku
braku takiej umowy — dokument potwierdzajàcy
wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym
mowa w art. 18 ust. 1.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory wniosków, o których
mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy wniosków,
u∏atwienia ich przekazywania oraz zidentyfikowania
przedsi´biorcy i organizacji odzysku sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego.

Art. 9. 1. Wpis do rejestru wprowadzajàcego sprz´t
podlega op∏acie rejestrowej.

2. Wprowadzajàcy sprz´t uiszcza op∏at´ rejestrowà
na odr´bny rachunek bankowy G∏ównego Inspektora-
tu Ochrony Ârodowiska.

3. Wprowadzajàcy sprz´t wpisany do rejestru uisz-
cza w terminie do koƒca lutego ka˝dego roku op∏at´
rocznà na odr´bny rachunek bankowy G∏ównego In-
spektoratu Ochrony Ârodowiska.

4. Op∏aty rocznej nie uiszcza si´ w roku, w którym
zosta∏a uiszczona op∏ata rejestrowa. 

5. Górne stawki op∏aty rejestrowej i op∏aty rocznej
wynoszà 8 000 z∏, przy czym dla mikroprzedsi´biorców
górna stawka op∏aty rejestrowej i op∏aty rocznej wy-
nosi 400 z∏.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊci stawek:

1) op∏aty rejestrowej, 

2) op∏aty rocznej 

— bioràc pod uwag´ koszty prowadzenia rejestru
i bazy danych o sprz´cie i zu˝ytym sprz´cie, o której
mowa w art. 15 ust. 3, oraz to, ˝e op∏aty te nie powin-
ny stanowiç przeszkody w uzyskaniu wpisu do reje-
stru albo w wykonywaniu dzia∏alnoÊci, zw∏aszcza dla
mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców.

Art. 10. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska,
dokonujàc wpisu do rejestru, nadaje przedsi´biorcy
numer rejestrowy.

2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska zawia-
damia przedsi´biorc´ o nadanym numerze rejestro-
wym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania numeru
rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, kierujàc si´
potrzebà identyfikacji przedsi´biorców wpisanych do
rejestru.

Art. 11. Rejestr zawiera w odniesieniu do:

1) wprowadzajàcego sprz´t:

a) numer rejestrowy,

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1;

2) zbierajàcego zu˝yty sprz´t:

a) numer rejestrowy,

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2;

3) prowadzàcego zak∏ad przetwarzania:

a) numer rejestrowy,

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3;

4) prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu:

a) numer rejestrowy,

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4;

5) prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku:

a) numer rejestrowy,

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5;

6) organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego:

a) numer rejestrowy,

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6.
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Art. 12. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska:

1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej
na informatycznych noÊnikach danych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujà-
cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565);

2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpi-
sane do rejestru;

3) zapewnia bezpieczeƒstwo danych wpisanych do
rejestru oraz dokumentów, które otrzyma∏
w zwiàzku z prowadzeniem rejestru.

2. Dane zawarte w rejestrze sà udost´pniane w sie-
dzibie G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska
oraz na stronie internetowej G∏ównego Inspektoratu
Ochrony Ârodowiska, z wy∏àczeniem danych o: 

1) zdolnoÊciach przetwórczych zak∏adu przetwarzania
oraz instalacji s∏u˝àcych do recyklingu i innych ni˝
recykling procesów odzysku;

2) warunkach umowy, jakà wprowadzajàcy sprz´t za-
war∏ z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego;

3) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa
w art. 18 ust. 1. 

Art. 13. 1. W przypadku zakoƒczenia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 7 ust. 1, przedsi´biorca jest obo-
wiàzany z∏o˝yç do G∏ównego Inspektora Ochrony Âro-
dowiska, w terminie 7 dni od dnia trwa∏ego zaprzesta-
nia wykonywania tej dzia∏alnoÊci, wniosek o wykreÊle-
nie z rejestru.

2. W przypadku otwarcia likwidacji lub og∏oszenia
upad∏oÊci organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego organizacja ta jest obowiàzana z∏o-
˝yç do G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
w terminie 7 dni, wniosek o wykreÊlenie z rejestru.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowied-
nio zawierajà:

1) numer rejestrowy;

2) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedzi-
by i adres albo firm´ organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie
jej siedziby i adres;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki po-
siada;

4) REGON, o ile taki posiada;

5) dat´ zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci albo
dat´ otwarcia likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci
organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego.

4. WykreÊlenia przedsi´biorcy i organizacji odzy-
sku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego z rejestru
dokonuje, w drodze decyzji, G∏ówny Inspektor Ochro-
ny Ârodowiska. 

Art. 14. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
dokonuje z urz´du, w drodze decyzji, wykreÊlenia
przedsi´biorcy z rejestru w przypadku:

1) nieuiszczenia przez wprowadzajàcego sprz´t op∏a-
ty rocznej, o której mowa w art. 9 ust. 3;

2) cofni´cia lub wygaÊni´cia decyzji zwiàzanej z go-
spodarkà odpadami;

3) niewniesienia w wymaganej wysokoÊci zabezpie-
czenia finansowego, o którym mowa w art. 18
ust. 1.

Art. 15. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach, o których
mowa w art. 31 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 51 ust. 1,
art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1.

2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska analizu-
je funkcjonowanie systemu gospodarki zu˝ytym
sprz´tem, wykorzystujàc dane, o których mowa
w ust. 1.

3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,
oraz zbiorczych informacji o wynikach kontroli, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 2, G∏ówny Inspektor Ochro-
ny Ârodowiska prowadzi baz´ danych o sprz´cie i zu-
˝ytym sprz´cie.

4. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska:

1) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisa-
ne do bazy danych, o której mowa w ust. 3;

2) zapewnia bezpieczeƒstwo danych wpisanych do
bazy danych, o której mowa w ust. 3, oraz doku-
mentów, które otrzyma∏ w zwiàzku z prowadze-
niem tej bazy.

5. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska sporzà-
dza i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êro-
dowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pu-
jàcego po roku, którego dotyczà dane, roczny raport
o funkcjonowaniu systemu gospodarki zu˝ytym sprz´-
tem.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) niezb´dny zakres informacji obj´tych obowiàz-
kiem zbierania i przetwarzania,

2) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa
w ust. 3, 

3) wzór raportu o funkcjonowaniu systemu gospo-
darki zu˝ytym sprz´tem 

— kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia systemu zbie-
rania i przetwarzania danych oraz koniecznoÊcià oce-
ny funkcjonowania systemu gospodarki zu˝ytym
sprz´tem.

Art. 16. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska co najmniej raz w roku przeprowadza kontrol´ za-
k∏adu przetwarzania.
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2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska spo-
rzàdza i przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska, w terminie do dnia 15 lutego, zbiorczà in-
formacj´ o wynikach kontroli, o których mowa w ust. 1,
za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 17. 1. Wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w art. 10
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2—5 G∏ówny In-
spektor Ochrony Ârodowiska, po uzyskaniu zgody mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, mo˝e powie-
rzyç, w drodze umowy, osobie prawnej reprezentujà-
cej wprowadzajàcych sprz´t, którzy posiadajà ∏àcznie
nie mniej ni˝ 75 % udzia∏u w masie wprowadzanego
sprz´tu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okreÊ-
laç w szczególnoÊci:

1) sposób wykonywania oraz finansowania zadaƒ
powierzonych przez G∏ównego Inspektora Ochro-
ny Ârodowiska;

2) sposób zabezpieczania i archiwizowania doku-
mentów i danych, posiadanych przez osob´ praw-
nà, o której mowa w ust. 1, w zwiàzku z wykony-
waniem umowy;

3) sposób sprawowania przez G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska nadzoru nad osobà prawnà,
o której mowa w ust. 1;

4) przypadki, w jakich umowa wygasa lub ulega roz-
wiàzaniu.

3. Informacje o zawarciu, rozwiàzaniu i wygaÊni´-
ciu umowy, o której mowa w ust. 1, sà publikowane
przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w ciàgu
60 dni odpowiednio od zawarcia, rozwiàzania albo
wygaÊni´cia tej umowy. 

4. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, po-
daje si´:

1) firm´, oznaczenie siedziby i adres osoby prawnej,
o której mowa w ust. 1;

2) informacj´ o zadaniach powierzonych przez G∏ów-
nego Inspektora Ochrony Ârodowiska;

3) dat´ rozpocz´cia wykonywania powierzonych za-
daƒ albo dat´ zakoƒczenia ich wykonywania z po-
wodu wygaÊni´cia albo rozwiàzania umowy.

5. W terminie 30 dni od dnia zaprzestania wykony-
wania dzia∏alnoÊci przez osob´ prawnà, o której mowa
w ust. 1, albo od dnia wygaÊni´cia albo rozwiàzania
umowy, o której mowa w ust. 1, osoba prawna jest
obowiàzana do przekazania G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska dokumentów powierzonych oraz
posiadanych w zwiàzku z wykonywaniem powierzo-
nych zadaƒ oraz bazy danych, o której mowa w art. 12
ust. 1 pkt 1.

6. Wykonanie obowiàzków, o których mowa
w ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy

z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968,
z póên. zm.6)).

Rozdzia∏ 3

Zabezpieczenie finansowe

Art. 18. 1. Wprowadzajàcy sprz´t w przypadku:

1) niezawarcia umowy z organizacjà odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego,

2) wygaÊni´cia lub rozwiàzania umowy z organizacjà
odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,

3) otwarcia likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci orga-
nizacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicz-
nego

— jest obowiàzany do wniesienia zabezpieczenia fi-
nansowego na dany rok kalendarzowy, przeznaczo-
nego na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, od-
zysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝yte-
go sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych,
powsta∏ego z tego samego rodzaju sprz´tu, okreÊlo-
nego w za∏àczniku nr 1 do ustawy, który zosta∏ przez
niego wprowadzony.

2. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci zabezpieczenia fi-
nansowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi w przy-
padku:

1) wprowadzajàcego sprz´t, który nie jest wpisany
do rejestru, o którym mowa w art. 6 — masa
sprz´tu, który zamierza wprowadziç w danym ro-
ku kalendarzowym; 

2) wprowadzajàcego sprz´t wpisanego do rejestru,
o którym mowa w art. 6 — masa sprz´tu wprowa-
dzonego w poprzednim roku kalendarzowym.

3. WysokoÊç zabezpieczenia finansowego, o któ-
rym mowa w ust. 1, oblicza si´ jako iloczyn stawki
op∏aty produktowej dotyczàcej recyklingu zu˝ytego
sprz´tu oraz masy sprz´tu, o której mowa w ust. 2.

Art. 19. 1. Zabezpieczenie finansowe, o którym
mowa w art. 18 ust. 1, mo˝e mieç form´:

1) depozytu wp∏acanego na odr´bny rachunek ban-
kowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej; 

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
wprowadzajàcego sprz´t za niewykonanie obo-
wiàzku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym
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recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu
oraz z∏o˝enia polisy lub innego dokumentu po-
twierdzajàcego zawarcie tej umowy do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej; 

3) gwarancji bankowej z∏o˝onej do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gwarancja ban-
kowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinny stwier-
dzaç, ˝e w razie niewykonywania obowiàzku zbiera-
nia, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu,
i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu zak∏ad ubezpie-
czeƒ albo bank ureguluje zobowiàzania na rzecz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia finan-
sowego w formie umowy ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
gwarancji bankowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
gwarantem mo˝e byç wy∏àcznie instytucja finansowa
upowa˝niona do gwarantowania d∏ugu celnego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska i Prezesa Zarzàdu Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami finansowymi,
o których mowa w ust. 3, a G∏ównym Inspektorem
Ochrony Ârodowiska i Narodowym Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzory
formularzy zabezpieczenia finansowego w formie
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, i gwarancji bankowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, w celu zapewnienia sfi-
nansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym
recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia,
bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ koniecznoÊç za-
pewnienia sfinansowania zbierania, przetwarzania,
odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝yte-
go sprz´tu.

Art. 20. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po
roku, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe,
o którym mowa w art. 18 ust. 1, dokonuje rozliczenia
tego zabezpieczenia.

2. W razie stwierdzenia, ˝e wprowadzajàcy sprz´t
nie sfinansowa∏ zbierania, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania zu˝ytego
sprz´tu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, G∏ówny In-
spektor Ochrony Ârodowiska orzeka, w drodze decy-
zji, o przeznaczeniu na sfinansowanie tych dzia∏aƒ

Êrodków pochodzàcych z zabezpieczenia finansowego
wniesionego przez tego wprowadzajàcego sprz´t.

3. Je˝eli wprowadzajàcy sprz´t sfinansowa∏ zbiera-
nie, przetwarzanie, odzysk, w tym recykling, i unieszko-
dliwianie zu˝ytego sprz´tu, o którym mowa w art. 18
ust. 1, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska orzeka,
w drodze decyzji, o zwrocie zabezpieczenia finansowe-
go wniesionego przez tego wprowadzajàcego sprz´t.

Rozdzia∏ 4

Obowiàzki wprowadzajàcego sprz´t

Art. 21. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
umieszczaç numer rejestrowy na fakturach i innych
dokumentach sporzàdzanych w zwiàzku z wykonywa-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 22. 1. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych jest obowiàzany do∏àczyç do
tego sprz´tu informacj´ dotyczàcà:

1) zakazu umieszczania zu˝ytego sprz´tu ∏àcznie z in-
nymi odpadami, wraz z wyjaÊnieniem znaczenia
oznakowania, którego wzór jest okreÊlony w za-
∏àczniku nr 3 do ustawy;

2) potencjalnych skutków dla Êrodowiska i zdrowia
ludzi wynikajàcych z obecnoÊci sk∏adników nie-
bezpiecznych w sprz´cie;

3) masy sprz´tu.

2. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla gospo-
darstw domowych jest obowiàzany informowaç o:

1) systemie zbierania zu˝ytego sprz´tu;

2) roli, jakà gospodarstwo domowe spe∏nia w przy-
czynianiu si´ do ponownego u˝ycia i odzysku,
w tym recyklingu, zu˝ytego sprz´tu.

Art. 23. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
do umieszczenia na sprz´cie oznakowania, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no byç umieszczone w sposób wyraêny, czytelny
i trwa∏y.

3. Je˝eli jest to uzasadnione wielkoÊcià lub funkcjà
sprz´tu, oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç umieszczone na opakowaniu zbiorczym, na in-
strukcji u˝ycia lub na gwarancji sprz´tu. 

Art. 24. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspektoro-
wi Ochrony Ârodowiska, w terminie do 15. dnia mie-
siàca nast´pujàcego po kwartale, w którym nastàpi∏o
wprowadzenie sprz´tu, sprawozdania o iloÊci i masie
wprowadzonego sprz´tu, z podzia∏em na grupy i ro-
dzaje sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii
i akumulatorów stosowanych na potrzeby dzia∏ania
sprz´tu.
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2. W przypadku zakoƒczenia dzia∏alnoÊci wprowa-
dzajàcy sprz´t sk∏ada sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia trwa∏ego zaprzesta-
nia wykonywania tej dzia∏alnoÊci. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy sprawozda-
nia, u∏atwiania jego przekazywania oraz zidentyfiko-
wania wprowadzajàcego sprz´t.

Art. 25. 1. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych mo˝e przekazaç sprzedaw-
com detalicznym i sprzedawcom hurtowym informa-
cj´ o wysokoÊci kosztów gospodarowania odpadami,
obejmujàcych koszty zbierania, przetwarzania, recy-
klingu albo innego ni˝ recykling procesu odzysku
i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu.

2. Koszty gospodarowania odpadami, o których
mowa w ust. 1, mogà zostaç uwidocznione jako od-
dzielny element ceny wprowadzonego sprz´tu.

Art. 26. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
do opracowania, przeznaczonej dla prowadzàcych za-
k∏ady przetwarzania, informacji dotyczàcej ponowne-
go u˝ycia i przetwarzania zu˝ytego sprz´tu, w terminie
12 miesi´cy od dnia wprowadzenia nowego typu
sprz´tu. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie cz´Êci sk∏adowych sprz´tu, które mogà
byç przeznaczone do ponownego u˝ycia;

2) wskazanie umiejscowienia w sprz´cie sk∏adników
niebezpiecznych, materia∏ów i cz´Êci sk∏adowych,
okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do ustawy, które po-
winny zostaç usuni´te z tego sprz´tu.

3. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do prze-
kazania prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania informa-
cji, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku o udzielenie informacji. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporzà-
dzana w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
na informatycznym noÊniku danych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne i jest przeznaczona wy∏àcznie dla prowadzà-
cego zak∏ad przetwarzania.

5. Udost´pnianie informacji, o której mowa w ust. 1,
przez prowadzàcego zak∏ad przetwarzania jest zabro-
nione.

Art. 27. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych jest obowiàzany do zorgani-
zowania i sfinansowania odbierania od prowadzàcych
punkty zbierania zu˝ytego sprz´tu, przetwarzania, od-
zysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego
sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych.

Art. 28. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych jest obowiàzany do zapew-
nienia zbierania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z go-
spodarstw domowych, je˝eli ten sprz´t powsta∏ ze
sprz´tu wprowadzonego na terytorium kraju:

1) po dniu 13 sierpnia 2005 r. — obowiàzek dotyczy
wprowadzajàcego sprz´t w stosunku do sprz´tu,
który zosta∏ przez niego wprowadzony;

2) do dnia 13 sierpnia 2005 r. — obowiàzek dotyczy
wprowadzajàcego sprz´t tej samej grupy okreÊlo-
nej w za∏àczniku nr 1 do ustawy, proporcjonalnie
do jego udzia∏u w masie wprowadzonego sprz´tu.

Art. 29. Wprowadzajàcy sprz´t inny ni˝ przezna-
czony dla gospodarstw domowych jest obowiàzany
do zorganizowania i sfinansowania zbierania, prze-
twarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodli-
wiania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego od u˝ytkowni-
ków innych ni˝ gospodarstwa domowe:

1) powsta∏ego ze sprz´tu wprowadzonego przez nie-
go na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r.;

2) powsta∏ego ze sprz´tu wprowadzonego przez nie-
go na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r.,
je˝eli zu˝yty sprz´t jest zast´powany przez sprz´t
tego samego rodzaju co sprz´t dostarczony przez
tego wprowadzajàcego, przy czym finansowanie
zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklin-
gu, i unieszkodliwiania tego sprz´tu mo˝e byç
równie˝ ponoszone przez jego u˝ytkownika w za-
kresie okreÊlonym w umowie zawartej pomi´dzy
wprowadzajàcym sprz´t i u˝ytkownikiem.

Art. 30. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
do osiàgni´cia nast´pujàcych poziomów:

1) dla zu˝ytego sprz´tu powsta∏ego ze sprz´tu uj´te-
go w grupach 1 i 10 okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy:

a) odzysku — 80 % masy zu˝ytego sprz´tu oraz

b) recyklingu cz´Êci sk∏adowych, materia∏ów
i substancji pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu
— 75 % masy zu˝ytego sprz´tu;

2) dla zu˝ytego sprz´tu powsta∏ego ze sprz´tu uj´te-
go w grupach 3 i 4 okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy:

a) odzysku — 75 % masy zu˝ytego sprz´tu oraz

b) recyklingu cz´Êci sk∏adowych, materia∏ów
i substancji pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu
— 65 % masy zu˝ytego sprz´tu;

3) dla zu˝ytego sprz´tu powsta∏ego ze sprz´tu uj´te-
go w grupach 2, 5—7 i 9 okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy:

a) odzysku — 70 % masy zu˝ytego sprz´tu oraz

b) recyklingu cz´Êci sk∏adowych, materia∏ów
i substancji pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu
— 50 % masy zu˝ytego sprz´tu;
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4) dla zu˝ytych gazowych lamp wy∏adowczych — re-
cyklingu cz´Êci sk∏adowych, materia∏ów i substan-
cji pochodzàcych ze zu˝ytych lamp wy∏adowczych
w wysokoÊci 80 % masy tych zu˝ytych lamp.

2. Do masy odpadów poddanych odzyskowi i recy-
klingowi wlicza si´:

1) mas´ zu˝ytego sprz´tu przekazanego do ponow-
nego u˝ycia;

2) mas´ cz´Êci sk∏adowych pochodzàcych ze zu˝yte-
go sprz´tu przekazanych do ponownego u˝ycia.

3. Przez mas´ zu˝ytego sprz´tu, o której mowa
w ust. 1, nale˝y rozumieç mas´ zu˝ytego sprz´tu ze-
branego i przekazanego do prowadzàcego zak∏ad
przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa
w art. 6.

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku zu˝ytego
sprz´tu do odzysku zalicza si´ procesy odzysku ozna-
czone jako R1—R9 w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5. Przy obliczaniu poziomów recyklingu zu˝ytego
sprz´tu do recyklingu zalicza si´ procesy odzysku
oznaczone jako R2—R9 w za∏àczniku nr 5 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposoby obliczania
poziomów odzysku i recyklingu zu˝ytego sprz´tu,
o których mowa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà u∏a-
twienia obliczania tych poziomów.

Art. 31. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspektoro-
wi Ochrony Ârodowiska:

1) do 30. dnia miesiàca nast´pujàcego po kwartale,
sprawozdania o masie zu˝ytego sprz´tu zebrane-
go, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym
recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;

2) do dnia 31 marca po roku, w którym nastàpi∏o ze-
branie lub odzysk, w tym recykling, zu˝ytego
sprz´tu, sprawozdania o osiàgni´tych poziomach
zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory sprawozdaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy sprawoz-
daƒ, u∏atwiania ich przekazywania oraz zidentyfikowa-
nia wprowadzajàcego sprz´t.

Art. 32. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
do prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmujàcej
informacje dotyczàce iloÊci i masy wprowadzonego
sprz´tu.

2. Wprowadzajàcy sprz´t oblicza osiàgni´te pozio-
my odzysku i recyklingu zu˝ytego sprz´tu na podsta-
wie dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1,
oraz zaÊwiadczeƒ o zu˝ytym sprz´cie, o których mowa
w art. 50 ust. 1.

3. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do prze-
chowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa
w ust. 1, oraz zaÊwiadczeƒ o zu˝ytym sprz´cie, o któ-
rych mowa w art. 50 ust. 1, przez 5 lat, liczàc od koƒca
roku kalendarzowego, którego dotyczà.

Art. 33. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany
zapewniç sieç zak∏adów przetwarzania o zdolnoÊciach
przetwórczych umo˝liwiajàcych przetworzenie zebra-
nego zu˝ytego sprz´tu, obejmujàcà terytorium kraju.

2. Wprowadzajàcy sprz´t zapewnia sieç zak∏adów
przetwarzania, o której mowa w ust. 1, na podstawie
umów z prowadzàcymi zak∏ady przetwarzania wpisa-
nymi do rejestru, o którym mowa w art. 6.

3. Wprowadzajàcy sprz´t w przypadku:

1) cofni´cia decyzji w zakresie gospodarki odpadami
przedsi´biorcy prowadzàcemu zak∏ad przetwarza-
nia,

2) rozwiàzania lub wygaÊni´cia umowy, o której mo-
wa w ust. 2

— jest obowiàzany, w terminie 3 miesi´cy od dnia
cofni´cia decyzji lub rozwiàzania lub wygaÊni´cia
umowy, zapewniç realizacj´ obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1.

4. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do spo-
rzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 31 marca
ka˝dego roku, wykazu zak∏adów przetwarzania, które
tworzy∏y jego sieç zak∏adów przetwarzania, zawierajà-
cego:

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

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki po-
siada;

3) REGON, o ile taki posiada;

4) adresy zak∏adów przetwarzania;

5) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ rodzaju
sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
z którego powsta∏ przyjmowany przez prowadzà-
cego zak∏ad przetwarzania zu˝yty sprz´t;

6) informacj´ o zdolnoÊciach przetwórczych zak∏a-
dów przetwarzania;

7) wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowa-
dzàcymi zak∏ady przetwarzania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wykazu, o którym mo-
wa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, kierujàc
si´ potrzebà ujednolicenia formy wykazów, u∏atwiania
ich przekazywania oraz zidentyfikowania wprowadza-
jàcego sprz´t.

Art. 34. Wprowadzajàcy sprz´t okreÊlony w gru-
pie 5, rodzaje 2—5, w za∏àczniku nr 1 do ustawy jest
obowiàzany do przekazania, w drodze umowy, organi-
zacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego
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obowiàzków okreÊlonych w ustawie, z wy∏àczeniem
obowiàzków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8
ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art. 21—23,
art. 25 i 26.

Rozdzia∏ 5

Obowiàzki u˝ytkownika sprz´tu

Art. 35. U˝ytkownik sprz´tu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych jest obowiàzany do oddania
zu˝ytego sprz´tu zbierajàcemu zu˝yty sprz´t.

Art. 36. Zabrania si´ umieszczania zu˝ytego sprz´-
tu ∏àcznie z innymi odpadami.

Rozdzia∏ 6

Obowiàzki zbierajàcego zu˝yty sprz´t

Art. 37. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàzany do:

1) selektywnego zbierania zu˝ytego sprz´tu;

2) nieodp∏atnego przyjmowania zu˝ytego sprz´tu po-
chodzàcego z gospodarstw domowych, z zastrze-
˝eniem art. 42 ust. 1.

Art. 38. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàzany
przekazaç zebrany zu˝yty sprz´t prowadzàcemu za-
k∏ad przetwarzania wpisanemu do rejestru, o którym
mowa w art. 6.

Art. 39. 1. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàza-
ny przekazaç wójtowi, burmistrzowi albo prezydento-
wi miasta, na terenie którego dzia∏a, w terminie 30 dni
od dnia podj´cia dzia∏alnoÊci, informacj´ zawierajàcà:

1) firm´, oznaczenie siedziby i adres albo imi´, na-
zwisko i adres zbierajàcego zu˝yty sprz´t;

2) adresy punktów zbierania zu˝ytego sprz´tu, w tym
punktów sprzeda˝y sprz´tu.

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa
w ust. 1, zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàzany po-
informowaç o tym wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta, na terenie którego dzia∏a, w terminie 30 dni od
dnia nastàpienia zmiany.

3. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàzany poin-
formowaç wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
na terenie którego dzia∏a, o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci,
w terminie 30 dni od dnia trwa∏ego zaprzestania jej
wykonywania.

Art. 40. 1. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàza-
ny do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspek-
torowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do 30. dnia
miesiàca nast´pujàcego po kwartale, w którym nastà-
pi∏o zebranie zu˝ytego sprz´tu, sprawozdania o masie
zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak∏ad
przetwarzania zu˝ytego sprz´tu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania,

kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy sprawozda-
nia, u∏atwiania jego przekazywania oraz zidentyfiko-
wania zbierajàcego zu˝yty sprz´t.

Art. 41. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hur-
towy sprz´tu przeznaczonego dla gospodarstw domo-
wych sà obowiàzani do:

1) informowania, w sposób okreÊlony w art. 25 ust. 2,
dokonujàcych zakupu sprz´tu o wysokoÊci kosz-
tów, o których mowa w art. 25 ust. 1, je˝eli takà in-
formacj´ uzyskali od wprowadzajàcego sprz´t;

2) umieszczenia w punkcie sprzeda˝y informacji
o punktach zbierania zu˝ytego sprz´tu;

3) sprzeda˝y sprz´tu przeznaczonego dla gospo-
darstw domowych wraz z do∏àczonà informacjà,
o której mowa w art. 22 ust. 1, i oznakowanego
zgodnie z art. 23.

Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca
hurtowy sà obowiàzani przy sprzeda˝y sprz´tu prze-
znaczonego dla gospodarstw domowych do nieod-
p∏atnego przyj´cia zu˝ytego sprz´tu w iloÊci nie wi´k-
szej ni˝ sprzedawany nowy sprz´t, je˝eli zu˝yty sprz´t
jest tego samego rodzaju.

2. Sprzedawca detaliczny jest obowiàzany do nie-
odp∏atnego przekazania przyj´tego zu˝ytego sprz´tu,
o którym mowa w ust. 1, prowadzàcemu zak∏ad prze-
twarzania lub sprzedawcy hurtowemu.

3. Sprzedawca hurtowy jest obowiàzany do nieod-
p∏atnego przekazania przyj´tego zu˝ytego sprz´tu,
o którym mowa w ust. 1, prowadzàcemu zak∏ad prze-
twarzania.

Rozdzia∏ 7

Obowiàzki prowadzàcego zak∏ad przetwarzania

Art. 43. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania powi-
nien zapewniaç bezpieczne dla Êrodowiska i zdrowia
ludzi przetwarzanie zu˝ytego sprz´tu oraz powstajà-
cych z niego odpadów.

Art. 44. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania po przy-
j´ciu zu˝ytego sprz´tu jest obowiàzany do usuni´cia
niezw∏ocznie sk∏adników niebezpiecznych, materia∏ów
i cz´Êci sk∏adowych, okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do
ustawy.

Art. 45. Miejsce, w którym prowadzàcy zak∏ad
przetwarzania magazynuje zu˝yty sprz´t, powinno byç
wyposa˝one w:

1) nieprzepuszczalne pod∏o˝a wraz z urzàdzeniami
do usuwania wycieków, separatorem cieczy oraz
odstojnikiem i odolejaczem, o ile w czasie maga-
zynowania mo˝e nastàpiç wyciek;

2) zadaszenie zapobiegajàce oddzia∏ywaniu czynni-
ków atmosferycznych;

3) zabezpieczenie uniemo˝liwiajàce dost´p osobom
postronnym.
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Art. 46. Zak∏ad przetwarzania powinien byç wypo-
sa˝ony w:

1) urzàdzenie wa˝àce do ustalenia masy odpadów;

2) magazyn na zdemontowane cz´Êci sk∏adowe prze-
znaczone do ponownego u˝ycia;

3) pojemniki do magazynowania baterii, kondensa-
torów zawierajàcych PCB w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach oraz innych odpadów zawierajàcych
sk∏adniki niebezpieczne, o ile w procesie przetwa-
rzania powstajà takie odpady;

4) nieprzepuszczalne pod∏o˝a wraz z urzàdzeniami
do usuwania wycieków, separatorem cieczy oraz
odstojnikiem i odolejaczem, o ile w procesie prze-
twarzania mo˝e nastàpiç wyciek;

5) urzàdzenia zapewniajàce oczyszczenie wód opa-
dowych i roztopowych w stopniu okreÊlonym
w art. 41, 45 i 45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên.
zm.7)).

Art. 47. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest obo-
wiàzany przekazywaç odpady powsta∏e w wyniku
przetworzenia zu˝ytego sprz´tu prowadzàcemu dzia-
∏alnoÊç w zakresie recyklingu lub prowadzàcemu dzia-
∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów od-
zysku, wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 6.

Art. 48. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest
obowiàzany podaç we wniosku o wydanie decyzji
w zakresie gospodarki odpadami lub w informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospo-
darowania wytworzonymi odpadami, o których mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, nu-
mer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ rodzaju sprz´-
tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy, z którego
powstaje przetwarzany przez niego zu˝yty sprz´t.

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1, podaje
si´ numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ rodzaju
sprz´tu, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy.

Art. 49. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania w doku-
mentach sporzàdzanych na potrzeby ewidencji odpa-
dów i w zbiorczych zestawieniach danych, o których
mowa w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, jest obowiàzany podaç numer i nazw´
grupy oraz numer i nazw´ rodzaju sprz´tu, okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, z którego powsta∏ prze-
twarzany przez niego zu˝yty sprz´t.

Art. 50. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest
obowiàzany, w terminie 20 dni po up∏ywie kwarta∏u,

wydaç wprowadzajàcemu sprz´t, z którym zawar∏
umow´ dotyczàcà przetwarzania odpadów, zaÊwiad-
czenie o zu˝ytym sprz´cie zawierajàce nast´pujàce in-
formacje:

1) numer rejestrowy prowadzàcego zak∏ad przetwa-
rzania;

2) numer rejestrowy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie recyklingu;

3) numer rejestrowy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie innych ni˝ recykling procesów odzysku;

4) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
zak∏ad przetwarzania;

5) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu;

6) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling proce-
sów odzysku;

7) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie unieszkodliwiania;

8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzà-
cego zak∏ad przetwarzania, o ile taki posiada;

9) REGON prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o ile
taki posiada;

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzà-
cego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu, o ile taki
posiada;

11) REGON prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie re-
cyklingu, o ile taki posiada;

12) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzà-
cego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling
procesów odzysku, o ile taki posiada;

13) REGON prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie in-
nych ni˝ recykling procesów odzysku, o ile taki po-
siada;

14) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ rodzaju
sprz´tu okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
z którego powstaje przetwarzany przez niego zu-
˝yty sprz´t;

15) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu
procesu okreÊlonego w za∏àczniku nr 5 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

16) oznaczenie innego ni˝ recykling procesu odzysku,
z podaniem typu procesu okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach;

17) oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z poda-
niem typu procesu okreÊlonego w za∏àczniku
nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach;

18) mas´ zu˝ytego sprz´tu przyj´tego do zak∏adu
przetwarzania;

19) mas´ zu˝ytego sprz´tu przekazanego do ponow-
nego u˝ycia;
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20) mas´ cz´Êci sk∏adowych pochodzàcych ze zu˝yte-
go sprz´tu przekazanych do ponownego u˝ycia;

21) mas´ przetworzonego zu˝ytego sprz´tu;

22) mas´ odpadów wyeksportowanych w celu podda-
nia procesom odzysku, w tym recyklingu, i uniesz-
kodliwiania;

23) mas´ odpadów poddanych wewnàtrzwspólnoto-
wej dostawie w celu poddania procesom odzysku,
w tym recyklingu, i unieszkodliwiania;

24) mas´ odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu
poddanych recyklingowi i poddanych innym ni˝
recykling procesom odzysku;

25) mas´ odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu
poddanych unieszkodliwianiu.

2. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania sporzàdza za-
Êwiadczenie o zu˝ytym sprz´cie w trzech egzempla-
rzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzajàcy
sprz´t, drugi jest przekazywany G∏ównemu Inspekto-
rowi Ochrony Ârodowiska, a trzeci pozostaje u prowa-
dzàcego zak∏ad przetwarzania. 

3. Mas´ zu˝ytego sprz´tu przyj´tego do zak∏adu
przetwarzania ustala si´ na podstawie kart przekaza-
nia odpadu.

4. Mas´ odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego
sprz´tu poddanych recyklingowi i poddanych innym
ni˝ recykling procesom odzysku ustala si´ odpowied-
nio na podstawie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego re-
cykling oraz zaÊwiadczenia potwierdzajàcego inne ni˝
recykling procesy odzysku.

5. Mas´ odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego
sprz´tu poddanych unieszkodliwianiu ustala si´ na
podstawie kart przekazania odpadu sporzàdzonych
przez prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, potwier-
dzonych przez prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie
unieszkodliwiania odpadów.

6. W przypadku eksportu odpadów w celu podda-
nia ich odzyskowi lub recyklingowi przedsi´biorca
prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest obowiàzany
przekazaç wprowadzajàcemu sprz´t pisemne oÊwiad-
czenie, ˝e odzysk lub recykling odbywa si´ w instala-
cjach spe∏niajàcych takie same wymagania jak okre-
Êlone dla instalacji eksploatowanych na terytorium
kraju.

7. ZaÊwiadczenia o zu˝ytym sprz´cie i oÊwiadcze-
nia, o których mowa w ust. 6, mogà byç wydawane
wy∏àcznie przez prowadzàcego zak∏ad przetwarzania,
wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór zaÊwiadczenia o zu˝ytym sprz´cie oraz sposób
jego przekazywania, kierujàc si´ potrzebà ujednolice-
nia danych zawartych w zaÊwiadczeniu i formy za-
Êwiadczenia oraz u∏atwienia jego przekazywania.

Art. 51. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest
obowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ówne-

mu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do
30. dnia miesiàca nast´pujàcego po kwartale, w któ-
rym nastàpi∏o przetwarzanie zu˝ytego sprz´tu, spra-
wozdania zawierajàcego informacje o:

1) masie przyj´tego przez prowadzàcego zak∏ad prze-
twarzania sprz´tu, z którego powsta∏ zu˝yty sprz´t,
wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz nu-
meru i nazwy rodzaju tego sprz´tu okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy;

2) rodzajach i masie odpadów powsta∏ych z przetwo-
rzenia zu˝ytego sprz´tu, przekazanych prowadzà-
cemu dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu, prowa-
dzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recy-
kling procesów odzysku i prowadzàcemu dzia∏al-
noÊç w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy sprawozda-
nia, u∏atwiania jego przekazywania oraz zidentyfiko-
wania prowadzàcego zak∏ad przetwarzania.

Art. 52. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest obo-
wiàzany przechowywaç zaÊwiadczenia o zu˝ytym
sprz´cie, zaÊwiadczenia potwierdzajàce recykling, za-
Êwiadczenia potwierdzajàce inne ni˝ recykling procesy
odzysku oraz sprawozdania, o których mowa w art. 51
ust. 1, przez 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowe-
go, którego dotyczà te zaÊwiadczenia i sprawozdania.

Rozdzia∏ 8

Obowiàzki prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie 
recyklingu oraz prowadzàcego dzia∏alnoÊç 

w zakresie innych ni˝ recykling procesów odzysku

Art. 53. 1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recy-
klingu jest obowiàzany wydaç zaÊwiadczenie potwier-
dzajàce recykling na wniosek prowadzàcego zak∏ad
przetwarzania przekazujàcego odpady do recyklingu,
w terminie do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po
kwartale, w którym dokona∏ recyklingu.

2. ZaÊwiadczenie potwierdzajàce recykling zawiera:

1) numer rejestrowy prowadzàcego zak∏ad przetwa-
rzania;

2) numer rejestrowy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie recyklingu;

3) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
zak∏ad przetwarzania;

4) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzà-
cego zak∏ad przetwarzania, o ile taki posiada;

6) REGON prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o ile
taki posiada;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzà-
cego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu, o ile taki
posiada;
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8) REGON prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie re-
cyklingu, o ile taki posiada;

9) kod i nazw´ rodzaju oraz mas´ przyjmowanych do
recyklingu odpadów;

10) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu
procesu okreÊlonego w za∏àczniku nr 5 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu
sporzàdza zaÊwiadczenie potwierdzajàce recykling
w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje
prowadzàcy zak∏ad przetwarzania przekazujàcy odpa-
dy do recyklingu, drugi jest przekazywany G∏ównemu
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, a trzeci pozos-
taje u prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklin-
gu. 

4. ZaÊwiadczenia potwierdzajàce recykling mogà
byç wydawane wy∏àcznie przez prowadzàcego dzia∏al-
noÊç w zakresie recyklingu wpisanego do rejestru,
o którym mowa w art. 6.

5. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu
jest obowiàzany przechowywaç zaÊwiadczenia po-
twierdzajàce recykling oraz sprawozdania, o których
mowa w art. 56 ust. 1, przez 5 lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, którego dotyczà te zaÊwiadczenia
i sprawozdania.

Art. 54. 1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie in-
nych ni˝ recykling procesów odzysku jest obowiàzany
wydaç zaÊwiadczenie potwierdzajàce inne ni˝ recy-
kling procesy odzysku na wniosek prowadzàcego za-
k∏ad przetwarzania przekazujàcego odpady do innych
ni˝ recykling procesów odzysku, w terminie do 10. dnia
miesiàca nast´pujàcego po kwartale, w którym doko-
na∏ innych ni˝ recykling procesów odzysku.

2. ZaÊwiadczenie potwierdzajàce inne ni˝ recykling
procesy odzysku zawiera:

1) numer rejestrowy prowadzàcego zak∏ad przetwa-
rzania;

2) numer rejestrowy prowadzàcego dzia∏alnoÊç w za-
kresie innych ni˝ recykling procesów odzysku;

3) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
zak∏ad przetwarzania;

4) firm´, oznaczenie siedziby i adres prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling proce-
sów odzysku;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzàce-
go zak∏ad przetwarzania, o ile taki posiada;

6) REGON prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o ile
taki posiada;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling pro-
cesów odzysku, o ile taki posiada;

8) REGON prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie in-
nych ni˝ recykling procesów odzysku, o ile taki po-
siada;

9) kod i nazw´ rodzaju oraz mas´ przyjmowanych do
innych ni˝ recykling procesów odzysku odpadów;

10) oznaczenie innego ni˝ recykling procesu odzysku,
z podaniem typu procesu okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach.

3. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku sporzàdza zaÊwiadczenie
potwierdzajàce inne ni˝ recykling procesy odzysku
w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje
prowadzàcy zak∏ad przetwarzania przekazujàcy odpa-
dy do innych ni˝ recykling procesów odzysku, drugi
jest przekazywany G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska, a trzeci pozostaje u prowadzàcego dzia-
∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów od-
zysku.

4. ZaÊwiadczenia potwierdzajàce inne ni˝ recykling
procesy odzysku mogà byç wydawane wy∏àcznie
przez prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku wpisanego do rejestru,
o którym mowa w art. 6.

5. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku jest obowiàzany przecho-
wywaç zaÊwiadczenia potwierdzajàce inne ni˝ recy-
kling procesy odzysku oraz sprawozdania, o których
mowa w art. 56 ust. 1, przez 5 lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, którego dotyczà te zaÊwiadczenia
i sprawozdania.

Art. 55. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego recykling
oraz wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego inne ni˝ re-
cykling procesy odzysku, kierujàc si´ potrzebà ujedno-
licenia danych zawartych w zaÊwiadczeniach i formy
zaÊwiadczeƒ oraz u∏atwienia ich przekazywania.

Art. 56. 1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recy-
klingu oraz prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie innych
ni˝ recykling procesów odzysku sà obowiàzani do
sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska, w terminie do 30. dnia miesiàca
nast´pujàcego po kwartale, w którym nastàpi∏ odpo-
wiednio recykling lub inny ni˝ recykling proces odzy-
sku zu˝ytego sprz´tu, sprawozdania o masie przyj´-
tych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub
innym ni˝ recykling procesom odzysku odpadów po-
chodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory sprawozdaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy sprawoz-
daƒ, u∏atwiania ich przekazywania oraz zidentyfikowa-
nia prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu
oraz prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku.
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Rozdzia∏ 9

Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego 
i elektronicznego

Art. 57. 1. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego jest spó∏kà akcyjnà utworzonà
przez wprowadzajàcych sprz´t lub reprezentujàce ich
zwiàzki pracodawców lub izby gospodarcze w celu re-
alizacji okreÊlonych w ustawie obowiàzków przej´tych
na podstawie umów od wprowadzajàcych sprz´t, z za-
strze˝eniem ust. 3.

2. Akcjonariuszami organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego mogà byç wy∏àcznie
podmioty, o których mowa w ust. 1.

3. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego nie mo˝e przejàç obowiàzków, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8,
art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art. 21—23, art. 25 i 26.

Art. 58. 1. Przedmiotem dzia∏ania organizacji od-
zysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego jest wy-
∏àcznie dzia∏alnoÊç zwiàzana z organizowaniem, za-
rzàdzaniem lub prowadzeniem przedsi´wzi´ç zwiàza-
nych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem
i innymi ni˝ recykling procesami odzysku oraz uniesz-
kodliwianiem zu˝ytego sprz´tu, w tym edukacja eko-
logiczna.

2. Firma organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego zawiera oznaczenie „organizacja od-
zysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego”.

Art. 59. 1. Kapita∏ zak∏adowy organizacji odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego powinien wy-
nosiç nie mniej ni˝ 5 000 000 z∏ i nie mo˝e byç zebra-
ny w drodze subskrypcji otwartej.

2. Kapita∏ zak∏adowy organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego powinien byç pokryty
w ca∏oÊci wk∏adami pieni´˝nymi przed z∏o˝eniem
wniosku o zarejestrowanie organizacji odzysku sprz´-
tu elektrycznego i elektronicznego w Krajowym Reje-
strze Sàdowym.

3. Kapita∏ zak∏adowy organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego nie mo˝e pochodziç
z po˝yczki lub kredytu ani byç obcià˝ony w jakikolwiek
inny sposób.

4. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego jest obowiàzana do utrzymywania
kapita∏u w∏asnego w wysokoÊci co najmniej po∏owy
minimalnego kapita∏u zak∏adowego, o którym mowa
w ust. 1.

5. Akcje organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego mogà byç wy∏àcznie akcjami imien-
nymi i nie mogà byç zamienione na akcje na okaziciela.

6. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego nie mo˝e wydawaç akcji uprzywile-
jowanych.

Art. 60. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego jest obowiàzana z∏o˝yç G∏ównemu

Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie 14 dni
od dnia zarejestrowania, kopi´ statutu i odpis z Krajo-
wego Rejestru Sàdowego.

Art. 61. 1. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego jest obowiàzana do zachowa-
nia w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej
przez przedsi´biorców. 

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy, o którym mo-
wa w ust. 1, nie dotyczy obowiàzków informacyjnych
organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego wynikajàcych z niniejszej ustawy.

Art. 62. Je˝eli wprowadzajàcy sprz´t zakoƒczy∏
dzia∏alnoÊç gospodarczà, organizacja odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego, która przej´∏a od nie-
go obowiàzki na podstawie umowy, jest obowiàzana
pokryç koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu i in-
nych ni˝ recykling procesów odzysku oraz unieszkodli-
wiania zu˝ytego sprz´tu.

Art. 63. 1. W przypadku otwarcia likwidacji lub
og∏oszenia upad∏oÊci organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego obowiàzki ponownie
obcià˝ajà wprowadzajàcego sprz´t w stosunku do ma-
sy sprz´tu wprowadzonego przez niego na terytorium
kraju od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po
dniu otwarcia likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci. Od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu
otwarcia upad∏oÊci wygasajà umowy, o których mowa
w art. 57 ust. 1, zawarte z tà organizacjà.

2. Wprowadzajàcy sprz´t, o którym mowa w ust. 1,
jest obowiàzany do z∏o˝enia sprawozdaƒ, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i art. 31 ust. 1, za okres od dnia
wygaÊni´cia umowy z organizacjà, o której mowa
w ust. 1, do koƒca roku kalendarzowego lub do dnia
przej´cia obowiàzków przez innà organizacj´ odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.

Rozdzia∏ 10

Op∏ata produktowa

Art. 64. 1. Rozliczenie wykonania obowiàzków,
o których mowa w art. 30 ust. 1, nast´puje na koniec
roku kalendarzowego.

2. Wprowadzajàcy sprz´t i organizacja odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, o której mo-
wa w art. 57 ust. 1, którzy nie wykonali obowiàzku,
o którym mowa w art. 30 ust. 1, sà obowiàzani do
wp∏acania op∏aty produktowej, obliczonej oddzielnie
w przypadku nieosiàgni´cia wymaganego:

1) poziomu odzysku,

2) poziomu recyklingu 

— dla ka˝dej grupy sprz´tu okreÊlonej w za∏àczniku
nr 1 do ustawy.

Art. 65. 1. Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej
stanowi masa w kilogramach zu˝ytego sprz´tu. 

2. Nale˝nà op∏at´ produktowà oblicza si´ jako ilo-
czyn stawki op∏aty produktowej i ró˝nicy pomi´dzy
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wymaganym a osiàgni´tym poziomem odpowiednio
odzysku albo recyklingu zu˝ytego sprz´tu.

Art. 66. 1. Stawka op∏aty produktowej wynosi:

1) dla grupy 5 rodzaje 2—5 sprz´tu okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy — od 4 z∏ do 20 z∏ za kilo-
gram;

2) dla pozosta∏ych grup sprz´tu okreÊlonych w za∏àcz-
niku nr 1 do ustawy — od 0 z∏ do 2 z∏ za kilogram.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe stawki op∏at produktowych, kierujàc si´
kosztami zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego
sprz´tu dla poszczególnych rodzajów sprz´tu.

Art. 67. 1. Wprowadzajàcy sprz´t i organizacja od-
zysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego sà obo-
wiàzani do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu In-
spektorowi Ochrony Ârodowiska rocznego sprawoz-
dania, zawierajàcego odr´bnie dla poszczególnych ro-
dzajów sprz´tu okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do usta-
wy informacj´ o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produkto-
wej, do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast´pu-
jàcego po roku, którego op∏ata dotyczy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór rocznego sprawozda-
nia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przeka-
zywania, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia formy
sprawozdania, u∏atwienia jego przekazywania oraz zi-
dentyfikowania wprowadzajàcego sprz´t i organizacji
odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.

Art. 68. 1. Obowiàzek obliczenia nale˝nej op∏aty
produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

2. Nale˝na op∏ata produktowa jest wp∏acana na
odr´bny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej do dnia
31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po ro-
ku, którego op∏ata dotyczy.

3. Je˝eli ∏àczna wysokoÊç op∏aty produktowej za
danà grup´ sprz´tu okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do
ustawy nie przekracza 50 z∏, nale˝nej op∏aty produkto-
wej nie wp∏aca si´.

Art. 69. 1. W razie stwierdzenia, ˝e wprowadzajàcy
sprz´t lub organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego nie dokonali wp∏aty op∏aty produkto-
wej albo dokonali wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej od na-
le˝nej, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska wydaje
decyzj´, w której ustala wysokoÊç nale˝nej op∏aty pro-
duktowej.

2. W przypadku niewykonania decyzji, o której mo-
wa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia, w którym decy-
zja sta∏a si´ ostateczna, G∏ówny Inspektor Ochrony Âro-
dowiska okreÊli, w drodze decyzji, dodatkowà op∏at´
produktowà w wysokoÊci odpowiadajàcej 50 % kwoty
niewp∏aconej nale˝nej op∏aty produktowej.

3. Do nale˝noÊci z tytu∏u op∏at produktowych sto-
suje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732
i Nr 143, poz. 1199), z wy∏àczeniem art. 67, z tym ˝e
uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska. 

Rozdzia∏ 11

Przepisy karne i kary pieni´˝ne

Art. 70. Kto, wbrew przepisowi art. 5, przeprowa-
dza demonta˝ zu˝ytego sprz´tu poza zak∏adem prze-
twarzania, 

podlega karze grzywny.

Art. 71. Kto, wbrew przepisom art. 7, art. 8 ust. 4
i 5 lub art. 13 ust. 1 i 2, nie sk∏ada wniosku o wpis do
rejestru, wniosku o zmian´ wpisu do rejestru albo
wniosku o wykreÊlenie z rejestru albo sk∏ada wnioski
nierzetelne,

podlega karze grzywny.

Art. 72. Kto, prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie
wprowadzania sprz´tu:

1) wbrew przepisowi art. 21, nie umieszcza numeru
rejestrowego na fakturze,

2) wbrew przepisowi art. 22 ust. 1, nie do∏àcza wyma-
ganych informacji do sprz´tu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych,

3) wbrew przepisom art. 23, nie oznakowuje sprz´tu
oznakowaniem, którego wzór jest okreÊlony w za-
∏àczniku nr 3 do ustawy,

4) wbrew przepisom art. 24 ust. 1 i 2, nie sk∏ada spra-
wozdania o iloÊci i masie wprowadzonego sprz´tu
albo sk∏ada sprawozdanie nierzetelne,

5) wbrew przepisowi art. 26 ust. 3, nie przekazuje
prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania informacji
dotyczàcych ponownego u˝ycia i przetwarzania
zu˝ytego sprz´tu,

6) wbrew przepisowi art. 27, nie organizuje lub nie fi-
nansuje odbierania, przetwarzania, odzysku lub
unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego
z gospodarstw domowych,

7) wbrew przepisowi art. 31 ust. 1, nie sk∏ada spra-
wozdania o masie zu˝ytego sprz´tu zebranego,
poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym re-
cyklingowi, i unieszkodliwianiu lub sprawozdania
o osiàgni´tych poziomach zbierania, odzysku i re-
cyklingu albo sk∏ada sprawozdania nierzetelne

— podlega karze grzywny.

Art. 73. Kto, wbrew przepisowi art. 35, nie oddaje
zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domo-
wych zbierajàcemu zu˝yty sprz´t,

podlega karze grzywny. 

Art. 74. Kto, wbrew zakazowi okreÊlonemu w art. 36,
umieszcza zu˝yty sprz´t ∏àcznie z innymi odpadami, 

podlega karze grzywny.
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Art. 75. Kto, prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie
zbierania zu˝ytego sprz´tu:

1) wbrew przepisowi art. 37 pkt 1, nie prowadzi selek-
tywnego zbierania zu˝ytego sprz´tu,

2) wbrew przepisowi art. 37 pkt 2, nie przyjmuje zu˝y-
tego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domo-
wych albo przyjmuje taki sprz´t odp∏atnie,

3) wbrew przepisowi art. 40 ust. 1, nie sk∏ada spra-
wozdania o masie zebranego i przekazanego do
zak∏adu przetwarzania zu˝ytego sprz´tu albo sk∏a-
da sprawozdanie nierzetelne

— podlega karze grzywny.

Art. 76. Kto, prowadzàc sprzeda˝ sprz´tu:

1) wbrew przepisowi art. 41 pkt 2, nie umieszcza
w punkcie sprzeda˝y informacji o punktach zbiera-
nia zu˝ytego sprz´tu,

2) wbrew przepisowi art. 41 pkt 3, sprzedaje sprz´t
przeznaczony dla gospodarstw domowych bez do-
∏àczonej informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1,
lub nieoznakowany zgodnie z art. 23,

3) wbrew przepisowi art. 42 ust. 1, nie przyjmuje zu-
˝ytego sprz´tu przy sprzeda˝y nowego sprz´tu al-
bo przyjmuje zu˝yty sprz´t odp∏atnie,

4) wbrew przepisowi art. 42 ust. 2, nie przekazuje zu-
˝ytego sprz´tu prowadzàcemu zak∏ad przetwarza-
nia lub sprzedawcy hurtowemu,

5) wbrew przepisowi art. 42 ust. 3, nie przekazuje zu-
˝ytego sprz´tu prowadzàcemu zak∏ad przetwarza-
nia

— podlega karze grzywny.

Art. 77. Kto, prowadzàc zak∏ad przetwarzania:

1) wbrew przepisowi art. 44, nie usuwa sk∏adników
niebezpiecznych, materia∏ów lub cz´Êci sk∏ado-
wych, okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do ustawy,

2) wbrew przepisowi art. 47, nie przekazuje odpadów
powsta∏ych w wyniku przetwarzania zu˝ytego
sprz´tu prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie re-
cyklingu, prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie
innych ni˝ recykling procesów odzysku lub prowa-
dzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie unieszkodliwiania
odpadów,

3) wbrew przepisowi art. 50 ust. 2, nie przekazuje za-
Êwiadczeƒ o zu˝ytym sprz´cie albo sporzàdza za-
Êwiadczenia nierzetelne,

4) wbrew przepisowi art. 51 ust. 1, nie sk∏ada spra-
wozdania o masie przyj´tego zu˝ytego sprz´tu
oraz o masie odpadów powsta∏ych z przetworze-
nia zu˝ytego sprz´tu albo sk∏ada sprawozdanie
nierzetelne

— podlega karze grzywny.

Art. 78. Kto, prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie re-
cyklingu albo prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie in-
nych ni˝ recykling procesów odzysku:

1) wbrew przepisowi art. 53 ust. 3, nie przekazuje za-
Êwiadczenia potwierdzajàcego recykling albo spo-
rzàdza zaÊwiadczenie nierzetelne,

2) wbrew przepisowi art. 54 ust. 3, nie przekazuje za-
Êwiadczenia potwierdzajàcego inne ni˝ recykling
procesy odzysku albo sporzàdza zaÊwiadczenie
nierzetelne,

3) wbrew przepisowi art. 56 ust. 1, nie sk∏ada spra-
wozdania o masie przyj´tych oraz poddanych re-
cyklingowi odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego
sprz´tu lub sprawozdania o masie przyj´tych oraz
poddanych innemu ni˝ recykling procesowi odzy-
sku odpadów pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu
albo sk∏ada sprawozdania nierzetelne

— podlega karze grzywny.

Art. 79. Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w art. 70—78, nast´puje na zasadach i w trybie
okreÊlonych w Kodeksie post´powania w sprawach
o wykroczenia.

Art. 80. 1. Kto wprowadza sprz´t, nie b´dàc wpisa-
ny do rejestru, o którym mowa w art. 6, podlega karze
pieni´˝nej w wysokoÊci od 5 000 z∏ do 500 000 z∏.

2. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, która przej´∏a, w drodze umowy,
obowiàzki, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz
art. 31 ust. 1, i nie zrealizowa∏a tych obowiàzków,

podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 5 000 z∏
do 500 000 z∏.

3. Kary pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1 i 2, wy-
mierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochro-
ny Êrodowiska.

4. Kary pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1 i 2,
wnosi si´ na odr´bny rachunek bankowy wojewódz-
kiego inspektora ochrony Êrodowiska.

5. W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝nych, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa, z wy∏àczeniem art. 67, z tym ˝e
uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà wo-
jewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.

Rozdzia∏ 12

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 81. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.8)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 15a do-
daje si´ pkt 15b w brzmieniu:
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191,
poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 163,
poz. 1362.



„15b) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wy-
jàtkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3,”. 

Art. 82. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.9)) w art. 23 w ust. 1 po
pkt 16b dodaje si´ pkt 16c w brzmieniu:

„16c) dodatkowej op∏aty produktowej, o której mowa
w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z tym ˝e kosz-
tem uzyskania przychodów sà poniesione op∏a-
ty, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz
art. 64 ust. 2 tej ustawy,”.

Art. 83. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.10)) w art. 16 w ust. 1 po
pkt 19b dodaje si´ pkt 19c w brzmieniu:

„19c) dodatkowej op∏aty produktowej, o której mowa
w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-

nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z tym ˝e kosz-
tem uzyskania przychodów sà poniesione op∏a-
ty, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz
art. 64 ust. 2 tej ustawy,”.

Art. 84. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z póên. zm.11)) w art. 3 w ust. 2 po
pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) udost´pniajà mieszkaƒcom na stronie interneto-
wej oraz w sposób zwyczajowo przyj´ty infor-
macj´ o znajdujàcych si´ na terenie gminy zbie-
rajàcych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektronicz-
ny pochodzàcy z gospodarstw domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierajàcà:

a) firm´, oznaczenie siedziby i adres albo imi´,
nazwisko i adres zbierajàcego zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego, w tym punk-
tów sprzeda˝y sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego,”.

Art. 85. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.12)) w art. 18a:

a) w ust. 2 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) z op∏at, o których mowa w art. 9 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495).”;

b) w ust. 6 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) sfinansowanie wydatków bie˝àcych i inwesty-
cyjnych zwiàzanych z prowadzeniem rejestru,
o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elek-
tronicznym, oraz bazy danych o sprz´cie i zu-
˝ytym sprz´cie, o której mowa w art. 15 ust. 3
tej ustawy.”.

Art. 86. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
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———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85,
poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102,
poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298,
Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177,
poz. 1468 i Nr 179, poz. 1484.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179,
Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684
i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96,
poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202,
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r.
Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93,
poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146,
poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254,
poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57,
poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420 i Nr 179, poz. 1484.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22,
poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 729 i Nr 175, poz. 1458.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,
poz. 565.



z póên. zm.13)) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) kontrola przestrzegania przez sprzedawców de-
talicznych i sprzedawców hurtowych przepisów
art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),”.

Art. 87. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 401 po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a i 12b
w brzmieniu:

„12a. Przychodami Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy sà tak˝e wp∏ywy z op∏at,
o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝y-
tym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495), a tak˝e wp∏ywy
z kar pieni´˝nych wymierzanych na podsta-
wie art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy.

12b. Przychody, o których mowa w ust. 12a, Na-
rodowy Fundusz przeznacza na dofinanso-
wanie dzia∏aƒ w zakresie:

1) odzysku, w tym przetwarzania i recyklin-
gu, 

2) edukacji ekologicznej dotyczàcej zago-
spodarowania,

3) rozwoju nowych technologii recyklingu,

4) zbierania,

5) unieszkodliwiania

— zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego.”;

2) w art. 402:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zarzàd województwa oraz wojewódzki inspek-
tor ochrony Êrodowiska prowadzà wyodr´bnio-
ne rachunki bankowe w celu gromadzenia i redy-
strybucji wp∏ywów, o których mowa w art. 401
ust. 1 i 12a.”,

b) dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Wp∏ywy z op∏at, o których mowa w art. 64
ust. 2 i art. 69 ust. 2, oraz z kar pieni´˝nych,
o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym, odpowied-
nio wojewódzkie fundusze, G∏ówny Inspek-
tor Ochrony Ârodowiska i wojewódzcy in-
spektorzy ochrony Êrodowiska przekazujà
na odr´bny rachunek bankowy Narodowe-
go Funduszu, w terminie do koƒca nast´p-
nego miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwar-
ta∏u.

9. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
przed przekazaniem na rachunek Narodo-
wego Funduszu wp∏ywów z op∏at, o któ-
rych mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elek-
trycznym i elektronicznym, pomniejsza je
o 10 %, a kwot´ uzyskanà z tytu∏u po-
mniejszenia przeznacza na koszty egze-
kucji ustalonej nale˝nej op∏aty produktowej
oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wyso-
koÊci.”; 

3) w art. 415 po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b i 6c
w brzmieniu:

„6b. Do zadaƒ zarzàdu wojewódzkiego funduszu
nale˝y tak˝e sporzàdzanie i przekazywanie
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowi-
ska kwartalnych informacji o przedsi´bior-
cach wp∏acajàcych op∏aty, o których mowa
w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektro-
nicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedzi-
by i adresu tych przedsi´biorców oraz wy-
sokoÊci kwoty wp∏aconej z tytu∏u danej op∏a-
ty, w terminie do koƒca miesiàca po zakoƒ-
czeniu kwarta∏u, którego dotyczà te infor-
macje.

6c. Do zadaƒ Zarzàdu Narodowego Funduszu na-
le˝y tak˝e sporzàdzanie i przekazywanie mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
zbiorczej informacji o:

1) zgromadzonych wp∏ywach z tytu∏u op∏at,
o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝y-
tym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym, oraz kar pieni´˝nych, o których mo-
wa w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy,

2) sposobie przeznaczania Êrodków pocho-
dzàcych z op∏at, o których mowa w art. 64
ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym, oraz kar pieni´˝nych,
o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 tej usta-
wy

— w terminie do dnia 30 czerwca nast´pnego
roku za poprzedni rok kalendarzowy.”.
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———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163,
poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz. 1458 i 1462. 



Art. 88. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.15)) w art. 37
po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Posiadacz odpadów prowadzàcy zak∏ad prze-
twarzania, o którym mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),
w zbiorczym zestawieniu danych, o którym mo-
wa w ust. 1, jest obowiàzany zawrzeç nast´pujà-
ce informacje:

1) numer rejestrowy,

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

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

4) adresy zak∏adów przetwarzania,

5) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ ro-
dzaju sprz´tu elektrycznego i elektroniczne-
go, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym, który przed-
si´biorca prowadzàcy zak∏ad przetwarzania
zamierza przetwarzaç.”.

Art. 89. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowa-
nia niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên.
zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 14 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5;

2) uchyla si´ art. 34;

3) w za∏àczniku nr 3 uchyla si´ poz. 2;

4) w za∏àczniku nr 4 uchyla si´ poz. 15.

Rozdzia∏ 13

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 90. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà, o której mowa w art. 7 ust. 1, jest obo-
wiàzany z∏o˝yç wniosek o wpisanie do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 6, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia
2006 r.

2. Wprowadzajàcy sprz´t, o którym mowa w ust. 1,
jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku informacje o ilo-
Êci i masie wprowadzonego sprz´tu w okresie od dnia
1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r., z podzia-

∏em na grupy i rodzaje sprz´tu, okreÊlone w za∏àczni-
ku nr 1 do ustawy.

Art. 91. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t przeka˝à wójtowi,
burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacje,
o których mowa w art. 39 ust. 1, w terminie do dnia
30 wrzeÊnia 2006 r.

Art. 92. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest
obowiàzany do dostosowania tego zak∏adu do wyma-
gaƒ technicznych, o których mowa w art. 45 i 46, oraz
wystàpienia z wnioskiem o zmian´ posiadanych decy-
zji zwiàzanych z gospodarkà odpadami, w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Je˝eli prowadzàcy zak∏ad przetwarzania nie wy-
stàpi z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, organ,
który wyda∏ decyzj´ w zakresie gospodarki odpadami,
mo˝e z urz´du, bez odszkodowania, stwierdziç wygaÊ-
ni´cie tej decyzji.

Art. 93. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
wprowadzenia na rynek krajowy lamp wy∏adowczych
zgromadzone na rachunku Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza
si´ na dofinansowanie dzia∏aƒ okreÊlonych w art. 401
ust. 12b ustawy, o której mowa w art. 87.

Art. 94. Przepisów art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 41
pkt 1 i 3 nie stosuje si´ do sprz´tu wprowadzanego
przed dniem 14 sierpnia 2005 r.

Art. 95. Przepisy art. 25 stosuje si´:

1) w przypadku sprz´tu okreÊlonego w grupie 1 w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy — do dnia 13 lutego
2013 r.;

2) w przypadku sprz´tu okreÊlonego w grupach 2—10
w za∏àczniku nr 1 do ustawy — do dnia 13 lutego
2011 r.

Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 18—20, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.;

2) art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42,
art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3,
art. 76 pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80,
art. 85 i art. 88, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 lipca 2006 r.;

3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.;

4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3—6,
art. 64—69, art. 82, art. 83, art. 87, art. 89 i art. 93,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087 i Nr 175,
poz. 1458 i 1462

16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 291 i Nr 175, poz. 1458.



Za∏àczniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1495)

Za∏àcznik nr 1

GRUPY I RODZAJE SPRZ¢TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Dziennik Ustaw Nr 180 — 11317 — Poz. 1495

Nr grupy Rodzaje sprz´tu elektrycznego i elektronicznego

1 2

1 Wielkogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa domowego

1. Wielkogabarytowe urzàdzenia ch∏odzàce

2. Ch∏odziarki

3. Zamra˝arki

4. Pozosta∏e wielkogabarytowe urzàdzenia u˝ywane do ch∏odzenia, konserwowania 
i przechowywania ˝ywnoÊci

5. Pralki

6. Suszarki do ubraƒ

7. Zmywarki

8. Urzàdzenia kuchenne, w tym kuchenki

9. Piece elektryczne

10. Elektryczne p∏yty grzejne

11. Mikrofalówki

12. Pozosta∏e wielkogabarytowe urzàdzenia u˝ywane do gotowania i innego typu przetwarzania
˝ywnoÊci

13. Elektryczne urzàdzenia grzejne

14. Grzejniki elektryczne

15. Pozosta∏e wielkogabarytowe urzàdzenia u˝ywane do ogrzewania pomieszczeƒ, ∏ó˝ek, 
mebli wypoczynkowych

16. Wentylatory elektryczne

17. Urzàdzenia klimatyzacyjne

18. Pozosta∏y sprz´t wentylujàcy, wyciàgi wentylacyjne i sprz´t konfekcjonujàcy

2 Ma∏ogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa domowego

1. Odkurzacze

2. Zamiatacze do dywanów

3. Pozosta∏e urzàdzenia czyszczàce

4. Urzàdzenia u˝ywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów 
w∏ókienniczych

5. ˚elazka i pozosta∏e urzàdzenia do prasowania, maglowania i pozosta∏e urzàdzenia s∏u˝àce 
do piel´gnacji ubraƒ
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6. Tostery

7. Frytownice

8. Rozdrabniacze, m∏ynki do kawy oraz urzàdzenia do otwierania i zamykania pojemników 
i opakowaƒ

9. No˝e elektryczne

10. Urzàdzenia do strzy˝enia w∏osów, suszenia w∏osów, szczotkowania z´bów, golenia, masa˝u
oraz pozosta∏e urzàdzenia do piel´gnacji cia∏a

11. Zegary, zegarki oraz urzàdzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

12. Wagi

13. Pozosta∏e ma∏ogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa domowego

3 Sprz´t teleinformatyczny i telekomunikacyjny

A. Scentral izowane przetwarzanie danych:

1. Komputery du˝e

2. Stacje robocze

3. Jednostki drukujàce 

B. Komputery osobiste:

1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

3. Notebooki

4. Notepady

5. Drukarki

6. Sprz´t kopiujàcy

7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe

9. Pozosta∏y sprz´t do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania 
lub przekazywania informacji drogà elektronicznà

10. Terminale i systemy u˝ytkownika

11. Faksy

12. Teleksy

13. Telefony

14. Automaty telefoniczne

15. Telefony bezprzewodowe

16. Telefony komórkowe

17. Systemy zg∏oszeniowe/sekretarki automatyczne

18. Pozosta∏e produkty lub sprz´t s∏u˝àcy do transmisji g∏osu, obrazu lub innych informacji 
za pomocà technologii telekomunikacyjnej
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4 Sprz´t audiowizualny

1. Odbiorniki radiowe

2. Odbiorniki telewizyjne

3. Kamery video

4. Sprz´t video

5. Sprz´t hi-fi

6. Wzmacniacze dêwi´ku

7. Instrumenty muzyczne

8. Pozosta∏e produkty lub sprz´t do celów nagrywania lub odtwarzania dêwi´ku lub obrazów,
w tym sygna∏ów lub innych technologii, dystrybucji dêwi´ku i obrazu za pomocà technologii
telekomunikacyjnych

5 Sprz´t oÊwietleniowy

1. Oprawy oÊwietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjàtkiem opraw oÊwietleniowych 
stosowanych w gospodarstwach domowych

2. Liniowe lampy fluorescencyjne

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne

4. Wysokopr´˝ne lampy wy∏adowcze, w tym ciÊnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalo-
genkowe

5. Niskopr´˝ne lampy sodowe

6. Pozosta∏e urzàdzenia oÊwietleniowe s∏u˝àce do celów rozpraszania i kontroli Êwiat∏a, 
z wyjàtkiem ˝arówek

6 Narz´dzia elektryczne i elektroniczne, z wyjàtkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 
narz´dzi przemys∏owych

1. Wiertarki

2. Pi∏y

3. Maszyny do szycia

4. Urzàdzenia do skr´cania, mielenia, piaskowania, przemia∏u, pi∏owania, ci´cia, nawiercania, 
robienia otworów, nabijania, sk∏adania, gi´cia lub podobnych metod przetwarzania drewna,
metalu i innych materia∏ów

5. Narz´dzia do nitowania, przybijania lub przyÊrubowania lub usuwania nitów, gwoêdzi, Êrub
lub podobnych zastosowaƒ

6. Narz´dzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowaƒ

7. Urzàdzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy
lub substancji gazowych innymi metodami

8. Narz´dzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

9. Pozosta∏e narz´dzia elektryczne i elektroniczne

7 Zabawki, sprz´t rekreacyjny i sportowy

1. Kolejki elektryczne lub tory wyÊcigowe
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2. Kieszonkowe konsole do gier video

3. Gry video

4. Komputerowo sterowane urzàdzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, 
biegania, wios∏owania

5. Sprz´t sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi cz´Êciami sk∏adowymi

6. Automaty uruchamiane monetà, banknotem (pieniàdzem papierowym), ˝etonem lub innym
podobnym artyku∏em

7. Pozosta∏e zabawki, sprz´t rekreacyjny i sportowy

8 Przyrzàdy medyczne, z wyjàtkiem wszystkich wszczepianych i ska˝onych produktów

1. Sprz´t do radioterapii

2. Sprz´t do badaƒ kardiologicznych

3. Sprz´t do dializoterapii

4. Sprz´t do wentylacji p∏uc

5. Urzàdzenia medyczne wykorzystujàce technik´ nuklearnà

6. Sprz´t laboratoryjny do diagnozowania in vitro

7. Analizatory

8. Zamra˝arki laboratoryjne

9. Testy p∏odnoÊci

10. Pozosta∏e urzàdzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, ∏agodzenia
choroby, urazów lub niepe∏nosprawnoÊci

9 Przyrzàdy do nadzoru i kontroli

1. Czujniki dymu

2. Regulatory ciep∏a

3. Termostaty

4. Urzàdzenia pomiarowe wa˝àce lub do nastawu u˝ywane w gospodarstwie domowym 
lub jako sprz´t laboratoryjny

5. Pozosta∏e przyrzàdy nadzoru i kontroli u˝ywane w obiektach i instalacjach przemys∏owych 
(np. w panelach sterowniczych)

10 Automaty do wydawania

1. Automaty do wydawania napojów goràcych

2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i goràcymi napojami

3. Automaty do wydawania produktów sta∏ych

4. Automaty do wydawania pieni´dzy — bankomaty

5. Inne wydajàce wszelkiego rodzaju produkty
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SK¸ADNIKI NIEBEZPIECZNE, MATERIA¸Y LUB CZ¢ÂCI SK¸ADOWE, KTÓRE POWINNY BYå USUNI¢TE 
ZE ZU˚YTEGO SPRZ¢TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
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1. Z zebranego zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego, co najmniej w pierwszej kolejnoÊci,
nale˝y usunàç:

1) PCB,

2) cz´Êci sk∏adowe zawierajàce rt´ç, w tym wy-
∏àczniki lub podÊwietlacze,

3) baterie,

4) p∏ytki obwodów drukowanych do telefonów
komórkowych oraz inne wyroby, je˝eli po-
wierzchnia p∏ytek obwodów drukowanych jest
wi´ksza ni˝ 10 centymetrów kwadratowych,

5) wk∏ady drukujàce, p∏ynne i proszkowe, a tak˝e
tonery barwiàce,

6) tworzywo sztuczne zawierajàce zwiàzki bromu
zmniejszajàce palnoÊç,

7) azbest oraz cz´Êci sk∏adowe zawierajàce
azbest,

8) lampy elektronopromieniowe,

9) wodorochlorofluorow´glowodory (HCFC), chlo-
rofluorow´glowodory (CFC), wodorofluorow´g-
lowodory (HFC) lub w´glowodory (HC),

10) gazowe lampy wy∏adowcze,

11) wyÊwietlacze ciek∏okrystaliczne wraz z obudo-
wà, je˝eli jà zawierajà, o powierzchni wi´kszej
ni˝ 100 cm2 oraz wszystkie tego typu podÊwie-
tlacze z gazowymi lampami wy∏adowczymi,

12) zewn´trzne okablowanie elektryczne,

13) cz´Êci sk∏adowe zawierajàce ogniotrwa∏e
w∏ókna ceramiczne, okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i pre-
paratach chemicznych,

14) cz´Êci sk∏adowe zawierajàce substancje pro-
mieniotwórcze, z wyjàtkiem cz´Êci sk∏ado-
wych, w przypadku których aktywnoÊç ca∏ko-
wita i st´˝enie promieniotwórcze izotopów
promieniotwórczych nie przekraczajà wartoÊci
okreÊlonych jako kryteria zwolnienia z obo-
wiàzku uzyskania zezwolenia albo zg∏oszenia
w przepisach wydanych na podstawie art. 6
pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra-
wo atomowe,

15) kondensatory elektrolityczne (wysokoÊç > 25 mm,
Êrednica > 25 mm lub proporcjonalnie podobne
wielkoÊci).

2. Zebrany zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
z którego usuni´to substancje i preparaty oraz cz´-
Êci sk∏adowe wymienione w ust. 1, nale˝y prze-
tworzyç w nast´pujàcy sposób:

1) z lamp elektronopromieniowych — nale˝y usu-
nàç os∏on´ fluorescencyjnà,

2) z urzàdzeƒ zawierajàcych gazy zubo˝ajàce war-
stw´ ozonowà lub majàce potencja∏ powodo-
wania globalnego efektu cieplarnianego (GWP)
powy˝ej 15, w tym gazy znajdujàce si´ w pian-
kach oraz obwodach ch∏odzàcych — gazy nale-
˝y w∏aÊciwie odessaç i odpowiednio je oczyÊ-
ciç, zgodnie z ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175,
poz. 1458),

3) z gazowych lamp wy∏adowczych — nale˝y usu-
nàç rt´ç.

Za∏àcznik nr 3

WZÓR OZNAKOWANIA SPRZ¢TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Symbol wskazujàcy na selektywne zbieranie sprz´tu elektrycznego i elektronicznego sk∏ada si´ z przekre-
Êlonego, ko∏owego kontenera na odpady, jak pokazano poni˝ej. Symbol nale˝y umieÊciç w sposób wyraêny,
czytelny i trwa∏y.


