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Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:

1) sprz´tu wprowadzonego do obrotu na te-
rytorium kraju;

2) zu˝ytego sprz´tu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 7—14, art. 23, art. 24, art. 26,
art. 27 i art. 29 dotyczàce wprowadzajàcego
sprz´t stosuje si´ odpowiednio do przedsi´-
biorcy prowadzàcego sprzeda˝ sprz´tu przy
wykorzystaniu Êrodków porozumiewania
si´ na odleg∏oÊç, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpo-
wiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22,
poz. 271, z póên. zm.2)), z terytorium kraju do
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
innego ni˝ Rzeczpospolita Polska lub do
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym.”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) import — przywóz sprz´tu z terytorium paƒ-
stwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwem cz∏onkow-
skim Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronà umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym w celu
wprowadzenia do obrotu;”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozu-
mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.3));”,

c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) punkt serwisowy — miejsce, w którym jest
wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza po-
legajàca na naprawie sprz´tu;

5b) punkt skupu z∏omu — miejsce zbierania
odpadów metali, którego prowadzàcy po-
siada zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie zbierania odpadów w po-
staci zu˝ytego sprz´tu;”,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

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

e) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) umowa finansowania — umow´ okreÊla-
jàcà warunki finansowania produkcji, im-
portu, wewnàtrzwspólnotowego nabycia
lub wewnàtrzwspólnotowej dostawy
sprz´tu, bez wzgl´du na tytu∏ prawny do
tego sprz´tu, w tym umow´ najmu, dzier-
˝awy, leasingu i po˝yczki;”,

f) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wewnàtrzwspólnotowa dostawa — wy-
wóz sprz´tu z terytorium kraju na teryto-
rium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym;”,

g) pkt 12—14 otrzymujà brzmienie:

„12) wewnàtrzwspólnotowe nabycie — przy-
wóz sprz´tu z terytorium innego ni˝ Rzecz-
pospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego
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USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrek-

tywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 stycznia 2003 r. w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 37
z 13.02.2003, str. 24, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 359).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach,
ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustaw´
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774
i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1204, z 2005 r. Nr 122, poz. 1021 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.
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Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkow-
skiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym w celu
wprowadzenia do obrotu na terytorium
kraju;

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

a) produkuje i wprowadza sprz´t do obro-
tu pod w∏asnym oznaczeniem,

b) wprowadza sprz´t do obrotu pod w∏as-
nym oznaczeniem wyprodukowany
przez innego przedsi´biorc´,

c) importuje sprz´t

— z wyjàtkiem przedsi´biorcy, który za-
pewnia wy∏àcznie finansowanie zgodne
z warunkami okreÊlonymi w umowie finan-
sowania;

14) wprowadzenie sprz´tu do obrotu — od-
p∏atne albo nieodp∏atne udost´pnienie
sprz´tu po raz pierwszy na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym w celu u˝ywania lub dys-
trybucji;”,

h) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) zbierajàcy zu˝yty sprz´t:

a) prowadzàcego punkt zbierania zu˝ytego
sprz´tu, w tym punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, punkt
skupu z∏omu lub zak∏ad przetwarzania,

b) gminnà jednostk´ organizacyjnà prowa-
dzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i przedsi´biorc´
posiadajàcego zezwolenie na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych,

c) prowadzàcego punkt serwisowy,

d) sprzedawc´ detalicznego i sprzedawc´
hurtowego;”;

3) po art. 3 dodaje si´ art. 3a i 3b w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. W przypadku gdy wprowadzajàcy
sprz´t nie jest wpisany do rejestru,
o którym mowa w art. 6, albo b´dàc
wpisanym do rejestru nie realizuje
zgodnie z ustawà obowiàzków obcià-
˝ajàcych wprowadzajàcego sprz´t,
obowiàzki, o których mowa w art. 7,
art. 13, art. 18, art. 19, art. 21, art. 24,
art. 25, art. 27—34, art. 64 oraz art. 67,
przejmuje przedsi´biorca dokonujàcy
wewnàtrzwspólnotowego nabycia je-
go sprz´tu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorca dokonujàcy wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia podlega wpi-
sowi do rejestru, o którym mowa
w art. 6, i we wniosku o wpis do reje-
stru podaje dane okreÊlone dla wpro-
wadzajàcego sprz´t.

3. W zakresie, w jakim przedsi´biorca 
dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowego
nabycia poniós∏ koszty gospodarowa-
nia zu˝ytym sprz´tem, przys∏uguje mu
roszczenie w stosunku do wprowadza-
jàcego sprz´t, który wprowadzi∏ ten
sprz´t do obrotu.

Art. 3b. 1. Wprowadzenie sprz´tu do obrotu na
terytorium kraju nast´puje z dniem:

1) wydania sprz´tu z magazynu lub
przekazania osobie trzeciej —
w przypadku sprz´tu wyprodukowa-
nego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzajàcej
wewnàtrzwspólnotowe nabycie;

3) przywozu sprz´tu na terytorium kra-
ju.

2. Je˝eli z przepisów ust. 1 wynika, ˝e
wprowadzenie sprz´tu do obrotu na
terytorium kraju nastàpi∏o w dwóch
terminach, za dzieƒ wprowadzenia
sprz´tu do obrotu na terytorium kraju
uwa˝a si´ dzieƒ wczeÊniejszy.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Przy ustalaniu iloÊci i masy sprz´tu wpro-
wadzonego do obrotu na terytorium kraju
nie uwzgl´dnia si´ iloÊci i masy sprz´tu,
który zosta∏ wyeksportowany lub sta∏ si´
przedmiotem wewnàtrzwspólnotowej do-
stawy dokonanej przez wprowadzajàcego
sprz´t lub innego przedsi´biorc´.”;

5) w art. 7 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przedsi´biorca zagraniczny, b´dàcy wprowa-
dzajàcym sprz´t, sk∏ada wniosek, o którym
mowa w art. 8 ust. 1, za poÊrednictwem osoby
upowa˝nionej do jego reprezentowania zgod-
nie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo za po-
Êrednictwem organizacji odzysku sprz´tu elek-
trycznego i elektronicznego, z którà zawar∏
umow´, o której mowa w art. 57 ust. 1, wpisa-
nej do rejestru, o którym mowa w art. 6.”;

6) w art. 8:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) informacj´ o umowie z organizacjà odzys-
ku sprz´tu elektrycznego i elektroniczne-
go, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile
zosta∏a zawarta, a w przypadku wprowa-
dzajàcego sprz´t przeznaczony dla 
gospodarstw domowych, który nie za-
war∏ umowy z organizacjà odzysku sprz´-
tu elektrycznego i elektronicznego, infor-
macj´ o masie poszczególnych rodzajów
sprz´tu, okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do
ustawy, który zamierza wprowadziç w da-
nym roku, oraz o formie i wysokoÊci za-
bezpieczenia finansowego, o którym mo-
wa w art. 18 ust. 1;”,
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— w pkt 6 w lit. d kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) zaÊwiadczenie wydane przez bank pro-
wadzàcy rachunek organizacji odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego
o wp∏acie kwoty równej wysokoÊci kapi-
ta∏u zak∏adowego organizacji odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego
na pokrycie tego kapita∏u.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wnios-
ku o zmian´ wpisu do rejestru stosuje si´
odpowiednio art. 64 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.”,

c) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Wprowadzajàcy sprz´t do∏àcza do wnios-
ków, o których mowa w ust. 1 i 4, uwierzy-
telnionà kopi´ umowy z organizacjà odzys-
ku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile zosta∏a
zawarta, a w przypadku wprowadzajàcego
sprz´t przeznaczony dla gospodarstw do-
mowych, który nie zawar∏ takiej umowy —
dokument potwierdzajàcy wniesienie zabez-
pieczenia 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 zidentyfi-
kowania przedsi´biorcy, w szczególnoÊci
wprowadzajàcego sprz´t, dokonujàcego we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia i organizacji
odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicz-
nego.”;

7) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Górne stawki op∏aty rejestrowej i op∏aty rocz-
nej wynoszà 4 000 z∏, przy czym dla mikro-
przedsi´biorców górna stawka op∏aty rejestro-
wej i op∏aty rocznej wynosi 300 z∏.”;

8) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapi-
sanej na informatycznych noÊnikach danych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci pod-
miotów realizujàcych zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65
i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127,
poz. 817), która mo˝e stanowiç cz´Êç innych
baz danych z zakresu ochrony Êrodowiska,
w tym gospodarki odpadami;”;

9) w art. 14 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje
si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) stwierdzenia ra˝àcych nieprawid∏owoÊci
w wykonywaniu obowiàzków okreÊlonych
w przepisach ustawy;

5) stwierdzenia trwa∏ego zaprzestania wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mo-
wa w art. 7 ust. 1.”;

10) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
dokonuje z urz´du, w drodze decyzji,
wykreÊlenia organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego z reje-
stru w przypadku nieutrzymywania na
odr´bnym rachunku bankowym kapita-
∏u w∏asnego w wysokoÊci co najmniej
po∏owy minimalnego kapita∏u zak∏ado-
wego, o którym mowa w art. 59 ust. 1.”;

11) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska we-
ryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach,
o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1,
art. 40 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1
i art. 67 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na podstawie danych, o których mowa
w ust. 1, oraz zbiorczych informacji o wyni-
kach kontroli, o których mowa w art. 16
ust. 2, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska prowadzi baz´ danych o sprz´cie i zu˝y-
tym sprz´cie, która mo˝e stanowiç cz´Êç in-
nych baz danych z zakresu ochrony Êrodo-
wiska, w tym gospodarki odpadami.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska spo-
rzàdza i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska, w terminie do dnia
30 czerwca roku nast´pujàcego po roku, któ-
rego dotyczà dane, roczny raport o funkcjo-
nowaniu systemu gospodarki zu˝ytym
sprz´tem.”;

12) w art. 18:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla gos-
podarstw domowych w przypadku:”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla gos-
podarstw domowych, wpisany do rejestru,
o którym mowa w art. 6, wnosi zabezpiecze-
nie finansowe, o którym mowa w ust. 1,
w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego
dotyczy to zabezpieczenie.

5. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla gos-
podarstw domowych, który nie jest wpisany
do rejestru, o którym mowa w art. 6, wnosi
zabezpieczenie finansowe, o którym mowa
w ust. 1, przed z∏o˝eniem wniosku o wpis do
rejestru.”;

13) w art. 19 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej przekazuje do G∏ówne-
go Inspektora Ochrony Ârodowiska, w termi-
nie do dnia 31 lipca, informacj´ o z∏o˝onym
zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa
w art. 18 ust. 1.”;
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14) w art. 20:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W razie stwierdzenia, ˝e wprowadzajàcy
sprz´t przeznaczony dla gospodarstw domo-
wych nie osiàgnà∏ wymaganych poziomów
zbierania, odzysku lub recyklingu zu˝ytego
sprz´tu oraz nie wniós∏ op∏aty produktowej,
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska orze-
ka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu Êrod-
ków pochodzàcych z zabezpieczenia finanso-
wego, o którym mowa w art. 18 ust. 1, na po-
czet pokrycia tej op∏aty produktowej.

3. Je˝eli wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych wskaza∏
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 2, ˝e osiàgnà∏ wymagane poziomy
zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego
sprz´tu, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodo-
wiska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie
wniesionego przez niego zabezpieczenia
finansowego.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Je˝eli wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych wniós∏ zabez-
pieczenie finansowe w wysokoÊci wy˝szej
ni˝ op∏ata produktowa wskazana w rocznym
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 67
ust. 1, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wnie-
sionego przez niego zabezpieczenia finanso-
wego w wysokoÊci wynikajàcej z ró˝nicy po-
mi´dzy Êrodkami nale˝nymi z zabezpieczenia
finansowego a nale˝nà op∏atà produktowà.

5. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 3
i 4, nie stanowi przeszkody do wydania de-
cyzji, o której mowa w art. 69 ust. 1.”;

15) w art. 22 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3;

16) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàza-

ny do umieszczenia na sprz´cie ozna-
kowania, którego wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 3 do ustawy. Oznako-
wanie oznacza, ˝e sprz´t zosta∏ wpro-
wadzony do obrotu po dniu 13 sierp-
nia 2005 r.

2. Wprowadzany do obrotu sprz´t powi-
nien byç oznakowany w sposób umo˝-
liwiajàcy identyfikacj´ jego producenta.

3. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1
i 2, powinno byç umieszczone w spo-
sób wyraêny, czytelny i trwa∏y.

4. Je˝eli jest to uzasadnione wielkoÊcià
lub funkcjà sprz´tu, oznakowanie,
o którym mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç
umieszczone na opakowaniu zbior-
czym, na instrukcji u˝ycia lub na gwa-
rancji sprz´tu.”;

17) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàza-
ny prowadziç publiczne kampanie
edukacyjne.

2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 mo˝e
byç wed∏ug wyboru wprowadzajàce-
go sprz´t wykonywany samodzielnie
lub za poÊrednictwem organizacji od-
zysku sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego.

3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1, prze-
niesiony przez wprowadzajàcego
sprz´t na organizacj´ odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego,
uznaje si´ za wykonywany w ramach
art. 58 ust. 3.

4. Wprowadzajàcy sprz´t samodzielnie
wykonujàc obowiàzek okreÊlony
w ust. 1:

1) przeznacza na publiczne kampanie
edukacyjne albo

2) przekazuje, w terminie do dnia
30 czerwca nast´pnego roku, na
wyodr´bniony rachunek Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej

— co najmniej 0,1 % swoich przycho-
dów z tytu∏u wprowadzenia sprz´tu
osiàganych w danym roku kalenda-
rzowym; poniesione wydatki stano-
wià koszt uzyskania przychodu w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.4))
oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

———————
4) 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,
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, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432 i Nr 223,
poz. 1459. 
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o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z póên. zm.5)).”;

18) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do
sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu 
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie
do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do
30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od
1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku, sprawoz-
dania o iloÊci i masie sprz´tu wprowadzonego
do obrotu na terytorium kraju, z podzia∏em na
grupy i rodzaje sprz´tu, okreÊlone w za∏àczni-
ku nr 1 do ustawy.”;

19) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàza-
ny zapewniç, aby z chwilà sprzeda˝y
sprz´tu nabywcom nie by∏y przedsta-
wiane poszczególne koszty zbierania,
przetwarzania, odzysku, w tym recyk-
lingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego
sprz´tu, z zastrze˝eniem ust. 2—6.

2. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych, w przy-
padku sprz´tu okreÊlonego w gru-
pach 1, 2 i 4—6 w za∏àczniku nr 1 do
ustawy, przekazuje sprzedawcom de-
talicznym i sprzedawcom hurtowym
informacj´ o wysokoÊci kosztów go-
spodarowania odpadami, obejmujà-
cych koszty zbierania, przetwarzania,
recyklingu albo innego ni˝ recykling
procesu odzysku i unieszkodliwiania
zu˝ytego sprz´tu.

3. Koszty gospodarowania odpadami,
o których mowa w ust. 2, stanowiàce
cz´Êç ceny sprz´tu, sà uwidaczniane
jako sk∏adnik tej ceny nabywcom.

4. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych, w przy-
padku sprz´tu okreÊlonego w gru-
pach 3 i 7—10 w za∏àczniku nr 1 do
ustawy, mo˝e przekazaç sprzedawcom
detalicznym i sprzedawcom hurtowym

informacj´ o wysokoÊci kosztów go-
spodarowania odpadami, obejmujà-
cych koszty zbierania, przetwarzania,
recyklingu albo innego ni˝ recykling
procesu odzysku i unieszkodliwiania
zu˝ytego sprz´tu.

5. Koszty gospodarowania odpadami,
o których mowa w ust. 4, stanowiàce
cz´Êç ceny sprz´tu, mogà byç uwi-
docznione jako sk∏adnik tej ceny na-
bywcom.

6. Koszty gospodarowania odpadami,
o których mowa w ust. 2 i 4, nie mogà
przekraczaç kosztów faktycznie pono-
szonych przez wprowadzajàcego
sprz´t.

7. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca
hurtowy sprz´tu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych sà obowiàza-
ni do informowania, w sposób okreÊ-
lony w ust. 3 i 5, nabywców sprz´tu
o wysokoÊci kosztów, o których mowa
odpowiednio w ust. 2 i 4, je˝eli takà in-
formacj´ uzyskali od wprowadzajàce-
go sprz´t.”;

20) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do
opracowania, przeznaczonej dla prowadzà-
cych zak∏ady przetwarzania i prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu, informacji
dotyczàcej ponownego u˝ycia i przetwarza-
nia zu˝ytego sprz´tu, w terminie 12 miesi´-
cy od dnia wprowadzenia nowego typu
sprz´tu.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do
przekazania prowadzàcemu zak∏ad przetwa-
rzania i prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w zakre-
sie recyklingu informacji, 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 spo-
rzàdzana w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej na informatycznym noÊniku
danych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada-
nia publiczne i jest przeznaczona wy∏àcznie
dla prowadzàcego zak∏ad przetwarzania
i prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie recyk-
lingu.”,

c) uchyla si´ ust. 5;

21) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych jest obowiàza-
ny do zorganizowania i sfinansowania
odbierania od zbierajàcych zu˝yty sprz´t,
przetwarzania, odzysku, w tym recyklin-
gu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu
pochodzàcego z gospodarstw domo-
wych.”;

———————
5) 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,
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, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316. 
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22) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych jest
obowiàzany do osiàgania minimal-
nych rocznych poziomów zbierania
zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z go-
spodarstw domowych, z wyjàtkiem
opraw oÊwietleniowych, w których
∏àczna masa metali, minera∏ów, szk∏a
lub drewna przekracza 90 % masy
wyrobu.

2. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych wpisany
do rejestru, o którym mowa w art. 6,
liczy poziomy zbierania, o których
mowa w ust. 1, w stosunku do masy
sprz´tu wprowadzonego do obrotu
na terytorium kraju w poprzednim ro-
ku kalendarzowym. Wprowadzajàcy
sprz´t przeznaczony dla gospodarstw
domowych, który rozpoczyna dzia∏al-
noÊç w danym roku kalendarzowym,
liczy poziomy zbierania, o których
mowa w ust. 1, w stosunku do sprz´-
tu wprowadzonego do obrotu na te-
rytorium kraju w tym roku kalenda-
rzowym.

3. Wprowadzajàcy sprz´t liczy poziomy
zbierania na podstawie masy zu˝yte-
go sprz´tu powsta∏ego z grupy sprz´-
tu wprowadzonego przez niego do
obrotu na terytorium kraju. Wprowa-
dzajàcy sprz´t okreÊlony w grupie 5
w za∏àczniku nr 1 do ustawy liczy po-
ziomy zbierania w podziale na rodza-
je 1 i 6 oraz rodzaje 2—5.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodo-
wiska, w porozumieniu z ministrem 
w∏aÊciwym do spraw gospodarki,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, mi-
nimalne roczne poziomy zbierania zu-
˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gos-
podarstw domowych, uwzgl´dniajàc:

1) potrzeb´ osiàgni´cia minimalnego
poziomu zbierania zu˝ytego sprz´-
tu wynikajàcego z przepisów pra-
wa Unii Europejskiej;

2) iloÊci wprowadzanego sprz´tu do
obrotu na terytorium kraju;

3) dzia∏ania na rzecz konkurencyjnoÊ-
ci polskiej gospodarki;

4) poziom rozwoju infrastruktury nie-
zb´dnej w procesie zbierania zu˝y-
tego sprz´tu.”;

23) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Wprowadzajàcy sprz´t inny ni˝ prze-
znaczony dla gospodarstw domowych
jest obowiàzany do zorganizowania
i sfinansowania zbierania, przetwa-
rzania, odzysku, w tym recyklingu,
i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu
pochodzàcego od u˝ytkowników in-
nych ni˝ gospodarstwa domowe:

1) powsta∏ego ze sprz´tu wprowa-
dzonego przez niego na teryto-
rium kraju po dniu 13 sierpnia
2005 r.;

2) powsta∏ego ze sprz´tu wprowa-
dzonego przez niego na teryto-
rium kraju do dnia 13 sierpnia
2005 r., je˝eli zu˝yty sprz´t jest za-
st´powany przez sprz´t tego sa-
mego rodzaju co sprz´t dostar-
czony przez tego wprowadzajàce-
go lub sprz´t spe∏niajàcy te same
funkcje co sprz´t dostarczony
przez tego wprowadzajàcego,
przy czym finansowanie zbiera-
nia, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, i unieszkodli-
wiania tego sprz´tu mo˝e byç
równie˝ ponoszone przez jego
u˝ytkownika w zakresie okreÊlo-
nym w umowie zawartej mi´dzy
wprowadzajàcym sprz´t i u˝yt-
kownikiem.

2. Wprowadzajàcy sprz´t inny ni˝ prze-
znaczony dla gospodarstw domo-
wych i u˝ytkownik tego sprz´tu sà
obowiàzani przekazywaç zu˝yty
sprz´t do zbierajàcego zu˝yty sprz´t
lub zak∏adu przetwarzania, wpisa-
nych do rejestru, o którym mowa
w art. 6.”;

24) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycz-
nia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres
od 1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku, spra-
wozdania o masie zu˝ytego sprz´tu zebrane-
go, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi,
w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;

2) w terminie do dnia 31 marca po roku, w któ-
rym nastàpi∏o zebranie lub odzysk, w tym 
recykling, zu˝ytego sprz´tu, sprawozdania
o osiàgni´tych poziomach zbierania, odzysku
i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.”;

25) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wprowadzajàcy sprz´t oblicza osiàgni´te po-
ziomy zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego
sprz´tu na podstawie dodatkowej ewidencji,
o której mowa w ust. 1, oraz zaÊwiadczeƒ o zu-
˝ytym sprz´cie, o których mowa w art. 50
ust. 1.”;

26) w art. 33:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do
zawarcia umowy z prowadzàcymi zak∏ady
przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 6, o zdolnoÊciach prze-
twórczych umo˝liwiajàcych przetworzenie
zebranego zu˝ytego sprz´tu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna
byç zawarta w formie pisemnej pod rygo-
rem niewa˝noÊci.”,
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b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozwiàzania lub wygaÊni´cia umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do
sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu Inspek-
torowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do koƒ-
ca lutego ka˝dego roku, wykazu zak∏adów prze-
twarzania, z których prowadzàcymi zawar∏ umo-
w´, o której mowa w ust. 1, zawierajàcego:”;

27) w art. 37 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyj´cia zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gos-
podarstw domowych bez pobierania op∏aty,
z zastrze˝eniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1.”;

28) po art. 37 dodaje si´ art. 37a i 37b w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowià-
zany przyjàç ka˝dy przekazywany
przez u˝ytkownika zu˝yty sprz´t, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca
hurtowy oraz prowadzàcy punkt ser-
wisowy mo˝e odmówiç przyj´cia zu-
˝ytego sprz´tu w przypadku, gdy
stwarza on zagro˝enie dla zdrowia
lub ˝ycia osób przyjmujàcych zu˝yty
sprz´t.

3. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowià-
zany zachowaç niezb´dne Êrodki
ostro˝noÊci, aby chroniç zdrowie
i bezpieczeƒstwo pracowników.

Art. 37b. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàza-
ny zapewniç, aby transport zu˝ytego
sprz´tu do zak∏adu przetwarzania by∏
prowadzony w sposób umo˝liwiajàcy
ponowne u˝ycie sprz´tu lub jego cz´Êci
sk∏adowych oraz odzysk, w tym recyk-
ling, materia∏ów oraz substancji pocho-
dzàcych ze zu˝ytego sprz´tu.”;

29) w art. 39 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Zbierajàcy zu˝yty sprz´t, z wyjàtkiem punktu
serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego
i sprzedawcy hurtowego, jest obowiàzany prze-
kazaç wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi
miasta, na terytorium którego dzia∏a, w termi-
nie 30 dni od dnia podj´cia dzia∏alnoÊci, infor-
macj´ zawierajàcà:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) adresy punktów zbierania zu˝ytego sprz´tu,
z wy∏àczeniem punktów sprzeda˝y sprz´tu
oraz punktów serwisowych.”;

30) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbierajàcy zu˝yty sprz´t jest obowiàzany do
sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu 
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie

do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do
30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od
1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku, sprawoz-
dania o masie zebranego i przekazanego do
prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytego
sprz´tu.”;

31) w art. 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprzeda˝y wy∏àcznie sprz´tu wprowadzanego
do obrotu przez wprowadzajàcego sprz´t zare-
jestrowanego w rejestrze, o którym mowa
w art. 6;”;

32) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Prowadzàcy punkt serwisowy jest
obowiàzany, w przypadku gdy napra-
wa przyj´tego do punktu serwisowe-
go sprz´tu jest niemo˝liwa ze wzgl´-
dów technicznych lub w∏aÊciciel
sprz´tu uzna, ˝e naprawa sprz´tu jest
dla niego nieop∏acalna, do nieodp∏at-
nego przyj´cia zu˝ytego sprz´tu.

2. Prowadzàcy punkt serwisowy jest
obowiàzany do umieszczenia w punk-
cie serwisowym informacji o punk-
tach zbierania zu˝ytego sprz´tu.”;

33) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania, któ-
ry zawar∏ umow´, o której mowa
w art. 33 ust. 1, jest obowiàzany do
przyj´cia zu˝ytego sprz´tu pochodzà-
cego z gospodarstw domowych od
zbierajàcego zu˝yty sprz´t bez pobie-
rania op∏aty.

2. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania po
przyj´ciu zu˝ytego sprz´tu jest obo-
wiàzany do niezw∏ocznego usuni´cia
sk∏adników niebezpiecznych, materia-
∏ów i cz´Êci sk∏adowych, okreÊlonych
w za∏àczniku nr 2 do ustawy.”;

34) w art. 45 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nieprzepuszczalne pod∏o˝a wraz z urzàdzenia-
mi do usuwania wycieków, separatorem cie-
czy, o ile w czasie magazynowania mo˝e na-
stàpiç wyciek;”;

35) w art. 46 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nieprzepuszczalne pod∏o˝a wraz z urzàdzenia-
mi do usuwania wycieków, separatorem cie-
czy, o ile w czasie magazynowania mo˝e na-
stàpiç wyciek;”;

36) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest
obowiàzany przekazaç odpady po-
wsta∏e w wyniku przetworzenia zu˝yte-
go sprz´tu prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
w zakresie recyklingu lub prowadzàce-
mu dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku, wpisa-
nym do rejestru, o którym mowa
w art. 6.
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2. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania mo-
˝e dokonaç eksportu odpadów w celu
poddania ich odzyskowi lub recyklin-
gowi do instalacji spe∏niajàcych wy-
magania nie ni˝sze ni˝ okreÊlone dla
instalacji eksploatowanych na teryto-
rium kraju.

3. Odpady powsta∏e w wyniku przetwo-
rzenia zu˝ytego sprz´tu nieprzekazane
do recyklingu lub innego ni˝ recykling
procesu odzysku prowadzàcy zak∏ad
przetwarzania jest obowiàzany przeka-
zaç prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w za-
kresie unieszkodliwiania odpadów.”;

37) w art. 50:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest obowià-
zany, w terminie do dnia 20 lipca za okres od
1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za
okres od 1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku,
wydaç wprowadzajàcemu sprz´t, z którym za-
war∏ umow´ dotyczàcà przetwarzania odpa-
dów, zaÊwiadczenie o zu˝ytym sprz´cie zawie-
rajàce nast´pujàce informacje:”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania w za-
Êwiadczeniu o zu˝ytym sprz´cie, o którym
mowa w ust. 1, sporzàdzanym za okres od
1 lipca do 31 grudnia danego roku, mo˝e
uwzgl´dniç:

1) mas´ zu˝ytego sprz´tu oraz mas´ cz´Êci
sk∏adowych pochodzàcych ze zu˝ytego
sprz´tu przekazanych do ponownego
u˝ycia do dnia 15 lutego nast´pnego ro-
ku, w przypadku gdy pochodzà ze zu˝y-
tego sprz´tu przyj´tego do zak∏adu prze-
twarzania w okresie od 1 lipca do
31 grudnia danego roku;

2) mas´ zu˝ytego sprz´tu przetworzonego
oraz mas´ odpadów pochodzàcych ze
zu˝ytego sprz´tu poddanych recyklingo-
wi i innym ni˝ recykling procesom odzy-
sku do koƒca lutego nast´pnego roku,
w przypadku gdy pochodzà ze zu˝ytego
sprz´tu przyj´tego do zak∏adu przetwa-
rzania w okresie od 1 lipca do 31 grud-
nia danego roku;

3) mas´ odpadów powsta∏ych ze zu˝ytego
sprz´tu wyeksportowanych oraz b´dà-
cych przedmiotem wewnàtrzwspólnoto-
wej dostawy w celu poddania odpadów
procesom odzysku, w tym recyklingowi,
do koƒca lutego nast´pnego roku,
w przypadku gdy pochodzà ze zu˝ytego
sprz´tu przyj´tego do zak∏adu przetwa-
rzania w okresie od 1 lipca do 31 grud-
nia danego roku.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku eksportu odpadów w celu
poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
przedsi´biorca prowadzàcy zak∏ad przetwa-

rzania jest obowiàzany przekazaç wprowa-
dzajàcemu sprz´t pisemne oÊwiadczenie, ˝e
odzysk lub recykling odbywa si´ w instala-
cjach spe∏niajàcych wymagania nie ni˝sze
ni˝ okreÊlone dla instalacji eksploatowanych
na terytorium kraju.”;

38) w art. 51 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania jest obowiàza-
ny do sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu 
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do
dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grud-
nia ka˝dego roku, sprawozdania zawierajàcego 
informacje o:”;

39) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu
jest obowiàzany wydaç zaÊwiadczenie po-
twierdzajàce recykling na wniosek prowadzà-
cego zak∏ad przetwarzania przekazujàcego od-
pady do recyklingu, w terminie do dnia 10 lip-
ca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do
koƒca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia
ka˝dego roku.”;

40) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝
recykling procesów odzysku jest obowiàzany
wydaç zaÊwiadczenie potwierdzajàce inne ni˝
recykling procesy odzysku na wniosek prowa-
dzàcego zak∏ad przetwarzania przekazujàcego
odpady do innych ni˝ recykling procesów od-
zysku, w terminie do dnia 10 lipca za okres od
1 stycznia do 30 czerwca i do koƒca lutego za
okres od 1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku.”;

41) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu
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 dnia 30 lipca za okres od 1 stycznia do
30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od
1 lipca do 31 grudnia ka˝dego roku, sprawo-
zdania o masie przyj´tych oraz poddanych od-
powiednio recyklingowi lub innym ni˝ recy-
kling procesom odzysku odpadów pochodzà-
cych ze zu˝ytego sprz´tu.”;

42) w art. 57:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego nie mo˝e przejàç obowiàz-
ków, 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, art. 26 i art. 32
ust. 1.”,

b) dodaje si´ ust. 4—8 w brzmieniu:
„4. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego, przejmujàc obowiàzki od
wprowadzajàcego sprz´t, o których mowa
w ust. 1, jest obowiàzana przejàç obowiàzki,
o których mowa w art. 33 ust. 1.
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5. Przepisów ust. 3 nie stosuje si´ w przypadku
przejmowania obowiàzków od przedsi´bior-
cy zagranicznego.

6. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego wchodzi w prawa i obo-
wiàzki wprowadzajàcego sprz´t danej gru-
py, okreÊlonej zgodnie z za∏àcznikiem nr 1
do ustawy, wskazanej w zawartej z nim
umowie.

7. Sprawozdania przedk∏adane G∏ównemu 
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska przez or-
ganizacj´ odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, wynikajàce z przej´tych
od wprowadzajàcych sprz´t obowiàzków,
mogà zawieraç zbiorcze dane dotyczàce
wszystkich wprowadzajàcych sprz´t, od któ-
rych obowiàzki te zosta∏y przej´te, z zastrze-
˝eniem ust. 8.

8. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego przedk∏ada sprawozdanie,
o którym mowa w art. 24 ust. 1, G∏ównemu
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska oddziel-
nie dla ka˝dego wprowadzajàcego sprz´t,
od którego przej´∏a obowiàzki.”;

43) w art. 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem dzia∏ania organizacji odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego jest
wy∏àcznie dzia∏alnoÊç zwiàzana z organizo-
waniem, zarzàdzaniem lub prowadzeniem
przedsi´wzi´ç zwiàzanych ze zbieraniem,
przetwarzaniem, recyklingiem i innymi ni˝
recykling procesami odzysku oraz unieszkod-
liwianiem zu˝ytego sprz´tu, w tym publicz-
ne kampanie edukacyjne.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego przeznacza na publiczne
kampanie edukacyjne co najmniej 5 % swo-
ich przychodów. Wydatki poniesione na ten
cel przez organizacj´ odzysku sprz´tu elek-
trycznego i elektronicznego muszà byç udo-
kumentowane.”;

44) po art. 58 dodaje si´ art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. 1. Publiczne kampanie edukacyjne
oznaczajà wszelkie dzia∏ania majàce
na celu podnoszenie stanu Êwiado-
moÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa
w zakresie prawid∏owego post´po-
wania z odpadami w postaci zu˝ytego
sprz´tu oraz wspomagajàce osiàgni´-
cie wysokiego poziomu zbierania zu-
˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gos-
podarstw domowych, w tym infor-
mowanie przy wykorzystaniu Êrod-
ków masowego przekazu, ulotek, bro-
szur informacyjnych i plakatów oraz
organizowanie konkursów, konferen-
cji i akcji o charakterze informacyjno-
-edukacyjnym.

2. Publiczne kampanie edukacyjne,
o których mowa w ust. 1, powinny
uwzgl´dniaç informowanie u˝ytkow-
ników w szczególnoÊci o:

1) mo˝liwym wp∏ywie substancji sto-
sowanych w sprz´cie na Êrodowi-
sko i zdrowie ludzi;

2) metodach prowadzenia selektyw-
nego zbierania;

3) dost´pnych dla nich systemach
zbierania;

4) ich roli w przyczynianiu si´ do po-
nownego u˝ycia i odzysku, w tym
recyklingu, zu˝ytego sprz´tu.”;

45) w art. 59:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organizacja odzysku sprz´tu elektryczne-
go i elektronicznego jest obowiàzana do
utrzymywania na odr´bnym rachunku
bankowym kapita∏u w∏asnego w wysoko-
Êci co najmniej po∏owy minimalnego kapi-
ta∏u zak∏adowego, o którym mowa
w ust. 1.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego jest obowiàzana, w termi-
nie do dnia 31 marca ka˝dego roku, przed-
stawiaç G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska zaÊwiadczenie wydane przez
bank prowadzàcy rachunek tej organizacji
stwierdzajàce, ˝e w ciàgu ca∏ego poprzed-
niego roku kalendarzowego utrzymywa∏a
na odr´bnym rachunku bankowym kapita∏
w∏asny w wysokoÊci co najmniej po∏owy
minimalnego kapita∏u zak∏adowego, o któ-
rym mowa w ust. 1.”;

46) art. 62 i 63 otrzymujà brzmienie:

„Art. 62. Je˝eli wprowadzajàcy sprz´t zakoƒczy∏
dzia∏alnoÊç gospodarczà lub umowa 
z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego, o której mowa
w art. 57 ust. 1, zosta∏a wypowiedziana
lub rozwiàzana, organizacja odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
która przej´∏a od niego obowiàzki na
podstawie umowy, jest obowiàzana po-
kryç koszty zbierania, przetwarzania, re-
cyklingu i innych ni˝ recykling procesów
odzysku oraz unieszkodliwiania zu˝ytego
sprz´tu.

Art. 63. 1. W przypadku otwarcia likwidacji lub
og∏oszenia upad∏oÊci organizacji odzy-
sku sprz´tu elektrycznego i elektronicz-
nego obowiàzki ponownie obcià˝ajà
wprowadzajàcego sprz´t w stosunku do
masy sprz´tu wprowadzonego przez
niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku,
w którym nastàpi∏o otwarcie likwidacji
lub og∏oszenie upad∏oÊci.
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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, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 4 oraz
art. 67 ust. 1, za okres od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu
otwarcia likwidacji lub og∏oszenia upad-
∏oÊci do koƒca roku kalendarzowego
lub do dnia przej´cia obowiàzków przez
innà organizacj´ odzysku sprz´tu elek-
trycznego i elektronicznego.”;

47) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. 1. Rozliczenie wykonania obowiàzków,
o których mowa w art. 27a ust. 1
i art. 30 ust. 1, nast´puje na koniec ro-
ku kalendarzowego.

2. Wprowadzajàcy sprz´t, który nie wy-
kona∏ obowiàzku, o którym mowa
w art. 30 ust. 1, jest obowiàzany do
wp∏acenia op∏aty produktowej, obli-
czanej odr´bnie w przypadku nieosiàg-
ni´cia wymaganego poziomu:

1) odzysku,

2) recyklingu

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

3. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych, który nie
wykona∏ obowiàzku, o którym mowa
w art. 27a ust. 1, jest obowiàzany do
wp∏acenia op∏aty produktowej dla ka˝-
dej grupy sprz´tu okreÊlonej w za∏àcz-
niku nr 1 do ustawy.

4. Rozliczenie wykonania obowiàzków,
o których mowa w ust. 1, wprowadza-
jàcego sprz´t przeznaczony dla gospo-
darstw domowych, który wniós∏ za-
bezpieczenie finansowe na dany rok
kalendarzowy, nast´puje zgodnie
z art. 20. W przypadku gdy nale˝na
op∏ata produktowa za nieosiàgni´cie
poziomów zbierania, poziomu odzysku
i poziomu recyklingu jest wy˝sza ni˝
zabezpieczenie finansowe, o którym
mowa w art. 18 ust. 1, wprowadzajàcy
sprz´t przeznaczony dla gospodarstw
domowych jest obowiàzany wp∏aciç
obliczonà ró˝nic´ pomi´dzy nale˝nà
op∏atà produktowà a zabezpieczeniem
finansowym.”;

48) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nale˝nà op∏at´ produktowà oblicza si´ jako ilo-
czyn stawki op∏aty produktowej i ró˝nicy po-
mi´dzy wymaganym a osiàgni´tym poziomem
odpowiednio zbierania, odzysku albo recyklin-
gu zu˝ytego sprz´tu.”;

49) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzajàcy sprz´t jest obowiàzany do
sporzàdzenia i przed∏o˝enia G∏ównemu 
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska rocznego

sprawozdania, zawierajàcego odr´bnie dla po-
szczególnych grup sprz´tu okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 1 do ustawy informacj´ o wysoko-
Êci nale˝nej op∏aty produktowej, do dnia
15 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego
po roku, którego op∏ata dotyczy.”;

50) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia, ˝e wprowadzajàcy sprz´t
nie dokona∏ wp∏aty op∏aty produktowej albo
dokona∏ wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej od nale˝-
nej, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
wydaje decyzj´, w której ustala wysokoÊç na-
le˝nej op∏aty produktowej.”;

51) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. Kto, wbrew przepisowi art. 5, przeprowa-
dza demonta˝ zu˝ytego sprz´tu poza za-
k∏adem przetwarzania, podlega karze
grzywny w wysokoÊci od 2 000 z∏ do
100 000 z∏.”;

52) w art. 72:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Kto:”,

b) uchyla si´ pkt 6,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wbrew przepisowi art. 31 ust. 1, nie sk∏ada
sprawozdania o masie zu˝ytego sprz´tu ze-
branego, poddanego przetwarzaniu, odzy-
skowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkod-
liwianiu lub sprawozdania o osiàgni´tych
poziomach zbierania, odzysku i recyklingu
zu˝ytego sprz´tu albo sk∏ada sprawozdania
nierzetelne,”,

d) dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) wbrew przepisom art. 32 ust. 1 i 3, nie pro-
wadzi dodatkowej ewidencji oraz nie prze-
chowuje jej przez wymagany okres albo
prowadzi te czynnoÊci nierzetelnie,

9) wbrew przepisowi art. 33 ust. 4, nie przeka-
zuje G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Âro-
dowiska wykazu zak∏adów przetwarzania 
albo przekazuje wykaz zawierajàcy nierzetel-
ne informacje”;

53) w art. 75:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Kto:”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wbrew przepisowi art. 38, nie przekazuje
zebranego zu˝ytego sprz´tu prowadzàce-
mu zak∏ad przetwarzania wpisanemu do
rejestru,

2b) wbrew przepisowi art. 39, nie przekazuje
wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi
miasta informacji o prowadzonej dzia∏al-
noÊci,”;
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54) art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. Kto:

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

2) wbrew przepisowi art. 41 pkt 3, sprze-
daje sprz´t przeznaczony dla gospo-
darstw domowych bez do∏àczonej in-
formacji, 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 sprze-
da˝y sprz´tu albo nie przyjmuje zu˝y-
tego sprz´tu nieodp∏atnie,

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

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

— podlega karze grzywny.”;

55) w art. 77:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Kto:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wbrew przepisowi art. 44 ust. 1, nie przyj-
muje zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego 
z gospodarstw domowych od zbierajàcego
zu˝yty sprz´t albo przyjmuje zu˝yty sprz´t
odp∏atnie,”,

c) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wbrew przepisowi art. 44 ust. 2, nie usuwa
sk∏adników niebezpiecznych, materia∏ów
lub cz´Êci sk∏adowych, okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 2 do ustawy,”;

56) w art. 78 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Kto:”;

57) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. 1. Wprowadzajàcy sprz´t, który wprowa-
dza do obrotu sprz´t, nie b´dàc wpisa-
nym do rejestru, o którym mowa
w art. 6, podlega karze pieni´˝nej w wy-
sokoÊci od 5 000 z∏ do 5 000 000 z∏.

2. Wprowadzajàcy sprz´t, który wbrew
przepisowi art. 18 ust. 1 nie dope∏nia
obowiàzku wniesienia zabezpieczenia
finansowego, podlega karze pieni´˝nej
w wysokoÊci od 5 000 z∏ do 500 000 z∏.

3. Wprowadzajàcy sprz´t, który wbrew
przepisowi art. 25 ust. 2 nie przekazuje
sprzedawcom detalicznym lub sprze-
dawcom hurtowym informacji o wyso-
koÊci kosztów gospodarowania odpa-

dami, obejmujàcych koszty zbierania,
przetwarzania, recyklingu albo innego
ni˝ recykling procesu odzysku i uniesz-
kodliwiania zu˝ytego sprz´tu, podle-
ga karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 
5 000 z∏ do 2 000 000 z∏.

4. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca
hurtowy, który wbrew przepisowi
art. 25 ust. 7 nie informuje w sposób
okreÊlony w art. 25 ust. 3 i 5 dokonujà-
cych zakupu sprz´tu o wysokoÊci kosz-
tów, o których mowa odpowiednio
w art. 25 ust. 2 i 4, je˝eli takà informa-
cj´ uzyska∏ od wprowadzajàcego
sprz´t, podlega karze pieni´˝nej w wy-
sokoÊci od 5 000 z∏ do 2 000 000 z∏.

5. Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych, który
wbrew przepisowi art. 27 nie dope∏nia
obowiàzku organizowania i finanso-
wania odbierania od zbierajàcych zu-
˝yty sprz´t, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, i unieszkodliwiania
zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gos-
podarstw domowych, podlega karze
pieni´˝nej w wysokoÊci od 5 000 z∏ do
500 000 z∏.

6. Wprowadzajàcy sprz´t inny ni˝ prze-
znaczony dla gospodarstw domo-
wych, który wbrew przepisowi art. 29
ust. 1 nie dope∏nia obowiàzku zorgani-
zowania i sfinansowania zbierania,
przetwarzania, odzysku, w tym recy-
klingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego
sprz´tu pochodzàcego od u˝ytkowni-
ków innych ni˝ gospodarstwa domo-
we, podlega karze pieni´˝nej w wyso-
koÊci od 5 000 z∏ do 500 000 z∏.

7. Wprowadzajàcy sprz´t okreÊlony
w grupie 5, rodzaje 2—5, w za∏àczniku
nr 1 do ustawy, który wbrew przepiso-
wi art. 34 nie dope∏nia obowiàzku
przekazania, w drodze umowy, organi-
zacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego obowiàzków okreÊlo-
nych w ustawie, podlega karze pie-
ni´˝nej w wysokoÊci od 5 000 z∏ do
500 000 z∏.

8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca
hurtowy, który wbrew przepisowi
art. 41 pkt 1 prowadzi sprzeda˝ sprz´tu
pochodzàcego od wprowadzajàcego
sprz´t niezarejestrowanego w reje-
strze, o którym mowa w art. 6, podle-
ga karze pieni´˝nej w wysokoÊci od
5 000 z∏ do 500 000 z∏.

9. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego, która wbrew
przepisowi art. 58 ust. 3 nie dope∏nia
obowiàzku przeznaczenia co najmniej
5 % swoich przychodów na publiczne
kampanie edukacyjne, podlega karze
pieni´˝nej w wysokoÊci od 10 000 z∏ do
1 000 000 z∏.
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10. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w ust. 1—9, wymierza, w drodze de-
cyzji, wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska.

11. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej,
o której mowa w ust. 1—9, uwzgl´d-
nia si´ stopieƒ szkodliwoÊci czynu,
zakres naruszenia, dotychczasowà
dzia∏alnoÊç podmiotu, a w szczegól-
noÊci mas´ sprz´tu, którà wprowa-
dzajàcy sprz´t wprowadzi∏ do obrotu.

12. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w ust. 1—9, wnosi si´ na odr´bny ra-
chunek bankowy wojewódzkiego 
inspektora ochrony Êrodowiska.

13. W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝-
nych, o których mowa w ust. 1—9,
stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa,
z tym ˝e uprawnienia organów podat-
kowych przys∏ugujà wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska.”;

58) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. Przepisy art. 25 ust. 2—6 stosuje si´
w przypadku:

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

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

59) po art. 95 dodaje si´ art. 95a w brzmieniu:

„Art. 95a. W przypadku osiàgni´cia przez wpro-
wadzajàcego sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych minimalnego
rocznego poziomu zbierania zu˝ytego
sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw
domowych w wysokoÊci:

1) w 2009 r.:
a) do 50 % wyznaczonego poziomu

zbierania wprowadzajàcy sprz´t
wp∏aca 100 % nale˝nej op∏aty pro-
duktowej,

b) powy˝ej 50 % do 75 % wyznaczo-
nego poziomu zbierania wprowa-
dzajàcy sprz´t wp∏aca 75 % nale˝-
nej op∏aty produktowej,

c) powy˝ej 75 % wyznaczonego po-
ziomu zbierania wprowadzajàcy
sprz´t wp∏aca 10 % nale˝nej op∏a-
ty produktowej;

2) w 2010 r.:

a) do 75 % wyznaczonego poziomu
zbierania wprowadzajàcy sprz´t
wp∏aca 100 % nale˝nej op∏aty pro-
duktowej,

b) powy˝ej 75 % wyznaczonego po-
ziomu zbierania wprowadzajàcy
sprz´t wp∏aca 75 % nale˝nej op∏a-
ty produktowej.”;

60) w za∏àczniku nr 1 do ustawy:

a) w grupie 4 nazwa rodzaju 8 otrzymuje brzmie-
nie:

„8. Pozosta∏e produkty lub urzàdzenia wykorzy-
stywane do nagrywania lub kopiowania
dêwi´ku lub obrazów, w tym sygna∏ów, lub
wykorzystujàce technologie przesy∏u dêwi´-
ku i obrazu inne ni˝ telekomunikacyjne”,

b) nazwa grupy 8 otrzymuje brzmienie:

„Wyroby medyczne, z wyjàtkiem wszystkich
wszczepianych i ska˝onych produktów”,

c) w grupie 8:

— nazwa rodzaju 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprz´t laboratoryjny do diagnostyki 
in vitro”,

— nazwa rodzaju 10 otrzymuje brzmienie:

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

d) w grupie 9 nazwa rodzaju 4 otrzymuje brzmie-
nie:

„4. Urzàdzenia pomiarowe, wa˝àce lub do na-
stawu u˝ywane w gospodarstwie domo-
wym lub jako sprz´t laboratoryjny”;

61) w za∏àczniku nr 2 do ustawy w ust. 1 w pkt 15
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 16 w brzmieniu:

„16) oleje ze spr´˝arek.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042) w art. 3 w ust. 2 w pkt 6a lit. b otrzymuje
brzmienie:

„b) adresy punktów zbierania zu˝ytego sprz´tu elek-
trycznego i elektronicznego;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88,
poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199,
poz. 1227) w art. 16a w pkt 4 na koƒcu dodaje si´ Êred-
nik i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) inicjowanie i u∏atwianie tworzenia punktów zbie-
rania zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mo-
gà byç prowadzone akcje odbierania zu˝ytego
sprz´tu od mieszkaƒców gminy oraz podejmo-
wanie dzia∏aƒ informacyjnych i edukacyjnych
w tym zakresie.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.6)) w art. 401 ust. 12a otrzymuje
brzmienie:

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199,
poz. 1227.
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„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˝ytym sprz´-
cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464), wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymie-
rzanych na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 tej usta-
wy, a tak˝e Êrodki przekazane przez wpro-
wadzajàcych sprz´t na podstawie art. 23a
ust. 4 pkt 2 tej ustawy w wykonaniu obowiàz-
ku prowadzenia publicznych kampanii eduka-
cyjnych.”.

Art. 5. 1. Wprowadzajàcy sprz´t, wpisany do reje-
stru, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej
w art. 1, jest obowiàzany do z∏o˝enia, w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
wniosku o zmian´ wpisu do rejestru zawierajàcego in-
formacj´, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. e usta-
wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 6. Organizacja odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego wpisana do rejestru, o którym mo-
wa w art. 6 ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiàza-
na do z∏o˝enia, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, zaÊwiadczenia wydanego
przez bank prowadzàcy rachunek tej organizacji
o wp∏acie kwoty równej wysokoÊci kapita∏u zak∏ado-
wego organizacji odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego na pokrycie tego kapita∏u, dokona-
nej przed dniem z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 7. 1. Do zabezpieczenia finansowego wniesio-
nego na 2008 r. stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Ârodki pochodzàce z zabezpieczenia finansowe-
go wniesionego przez wprowadzajàcego sprz´t na
2006 r., 2007 r. i 2008 r., przeznaczone decyzjà G∏ów-
nego Inspektora Ochrony Ârodowiska na sfinansowa-
nie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklin-
gu, stanowià przychody Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Art. 8. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 24
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nale˝y z∏o˝yç:

1) za okres od 1 paêdziernika 2008 r. do 31 grudnia
2008 r. — do dnia 31 stycznia 2009 r.,

2) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca
2009 r. — do dnia 31 lipca 2009 r.,

3) za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
— do dnia 31 stycznia 2010 r.

— z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie ba-
terii oraz akumulatorów stosowanych na potrzeby
dzia∏ania sprz´tu.

Art. 9. Stawki op∏aty rejestrowej i op∏aty rocznej,
o których mowa w art. 9 ustawy zmienianej w art. 1,
obowiàzujà w wysokoÊci okreÊlonej na podstawie do-
tychczasowych przepisów do dnia okreÊlenia nowych
wysokoÊci tych stawek, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 marca 2009 r.

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8
ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 marca 2009 r.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.
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