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Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór sprawozdania
o iloÊci i masie sprz´tu wprowadzonego do obrotu na
terytorium kraju oraz sposób jego przekazywania.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1,
jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest
przekazywane w formie pisemnej lub w formie doku-
mentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 usta-
wy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alno-
Êci podmiotów 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), opatrzonego bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu w rozu-
mieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
z póên. zm.2)).

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozda-
nia o iloÊci i masie wprowadzonego sprz´tu oraz spo-
sobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 6, poz. 37).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 4 maja 2009 r.

w sprawie wzoru sprawozdania o iloÊci i masie wprowadzonego sprz´tu

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

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

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.


