
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca

2009 r. ustawy o bateriach i akumulatorach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 18 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wprowadzającego baterie lub akumulatory:

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - jeżeli został nadany,

c) europejski numer identyfikacji podatkowej - jeżeli został nadany,

d) informację o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów,

e) informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy;";

2) w art. 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany

do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr

175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), który

składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą

dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).",
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory, który jest

jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym

mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym, który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży

informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.";

3) w art. 37 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodów z tytułu

wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju, całkowity

przychód określa się na podstawie ilości sztuk baterii i akumulatorów

wprowadzonych w danym roku do obrotu na terytorium kraju przyjmując dla

każdej baterii i akumulatora wysokość przychodu jako:

1) wysokość stawki opłaty produktowej, o której mowa w art. 40 ust. 2, dla

danego rodzaju baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych;

2) średnią cenę baterii i akumulatora o takim samym składzie fizyko-chemicznym

lub pojemności oferowanych w handlu detalicznym w kraju, dla pozostałych

baterii i akumulatorów.";

4) w art. 52 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4

w brzmieniu:

"4) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci zużytych baterii

lub zużytych akumulatorów, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach.";

5) w art. 63 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory

samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-

ołowiowe lub zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe poddawane są

przetwarzaniu wyłącznie w zakładzie przetwarzania prowadzącym również

recykling ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych.";
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6) dodaje się art. 109a w brzmieniu:

"Art. 109a. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 401 po ust. 13d dodaje się ust. 13e i 13f w brzmieniu:

"13e. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z kar

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy

z dnia ... o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr …, poz. …).

13f. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 13e, Narodowy Fundusz

przeznacza na dofinansowanie działań w zakresie:

1) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

2) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych

akumulatorów;

3) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.";

2) art. 401b otrzymuje brzmienie:

"Art. 401b. Przychody wymienione w art. 401 ust. 2-13 i 13e oraz w art.

401a przeznacza się również na pokrycie kosztów ich

obsługi.";

3) w art. 402 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

"10. Wpływy z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, wojewódzcy

inspektorzy ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy

Narodowego Funduszu w terminie do końca następnego miesiąca

po upływie każdego kwartału.

 11. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem na

rachunek Narodowego Funduszu wpływów z kar, o których mowa

w art. 401 ust. 13e, pomniejsza je o 20%, a kwotę uzyskaną z tytułu

pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji ustalonej należnej

kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.".";

7) w art. 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki zgromadzone przed dniem 1 maja 2010 r. na rachunku bankowym, o którym

mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 110, Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów
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niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych

oraz ogniw i baterii galwanicznych;

2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów

poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych,

innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych;

3) selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-

kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz

baterii i ogniw galwanicznych wykonywanych przez gminy;

4) badań laboratoryjnych na zawartość metali ciężkich w bateriach lub

akumulatorach zleconych przez Inspekcję Handlową;

5) wdrażania przez zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych

akumulatorów certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego,

umożliwiających dobrowolne uczestnictwo we wspólnotowym systemie

ekozarządzania i audytu (EMAS).";

8) w art. 121 w pkt 1 przed wyrazami "art. 15" dodaje się wyrazy "art. 11 ust. 2 i 3,", po

wyrazach "art. 49," dodaje się wyrazy "art. 77," oraz wyrazy "i art. 87" zastępuje się

wyrazami ", art. 87 i art. 99";

9) w art. 121:

a) w pkt 4 wyrazy "art. 110 i" zastępuje się wyrazami "art. 110 pkt 1-13 i 15-20 oraz",

b) dodaje się pkt 4a otrzymuje brzmienie:

"4a) art. 110 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.;".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U Z A S A D N I E N I E

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r.

ustawy o bateriach i akumulatorach, Senat proponuje wprowadzenie 9 poprawek do jej tekstu.

Poprawka nr 1 modyfikuje zakres danych umieszczanych we wniosku przez

przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru osób prowadzących działalność w zakresie

wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Poprawka nr 2 precyzuje przepisy regulujące zwolnienia od opłaty rejestrowej

i opłaty rocznej w zakresie wymagań, które należy spełnić, aby podlegać zwolnieniu.

Poprawka nr 3 uzupełnia ustawę - określa sposób obliczania wysokości przychodu

przez wprowadzającego baterie i akumulatory, którego ustalenie jest konieczne dla

wykonania obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, w sytuacji gdy

ustalenie wysokości tego przychodu w inny sposób jest niemożliwe.

Przyjmując poprawkę nr 4 Izba opowiedziała się za zwolnieniem prowadzącego

miejsce odbioru z obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów

w postaci zużytych baterii i akumulatorów.

Senat uznał za konieczne uzupełnienie ustawy o zasady przetwarzania i recyklingu

zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych, samochodowych i przemysłowych,

uznając, że jest to konieczne dla stworzenia spójnego i efektywnego systemu gospodarowania

odpadami niebezpiecznymi. Poprawka nr 5 określa, iż takie baterie i akumulatory mogą być

przetwarzane wyłącznie w zakładzie prowadzącym recykling ołowiu i jego związków oraz

tworzyw sztucznych.

Poprawka nr 6 wprowadza zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska

zmierzające do uznania wpływów z kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy

o bateriach i akumulatorach za przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, określenia sposobu rozdysponowania tych środków oraz terminów

przekazywania wpływów z kar na rachunek Funduszu przez wojewódzkich inspektorów

ochrony środowiska.

Poprawki nr 7 i 9 zmieniają przeznaczenie środków zgromadzonych na

likwidowanym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej prowadzonego na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przesuwają

termin likwidacji tego rachunku z 1 stycznia 2010 r. na 1 maja 2010 r.



2

Poprawka nr 8 opóźnia o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów

nakładających obowiązek dołączania do sprzętu wprowadzonego do obrotu, w którym

zamontowano baterie lub akumulatory, instrukcji o rodzaju zamontowanych baterii

i akumulatorów, a także sposobie bezpiecznego ich usuwania, a w przypadku wprowadzania

baterii lub akumulatorów do obrotu na terytorium kraju – dołączania instrukcji w języku

polskim, dając tym samym adresatom norm dłuższy czas na przygotowanie się do realizacji

tych obowiązków. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy wejdą również w życie

przepisy określających sankcje z tytułu niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.


