
Dziennik Ustaw Nr 92 — 7063 — Poz. 760

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Numer rejestrowy sk∏ada si´ z:

1) litery E;

2) liczby sk∏adajàcej si´ z 7 cyfr arabskich stanowià-
cej kolejny numer w rejestrze;

3) litery:

a) W — w przypadku wprowadzajàcego sprz´t,

b) S — w przypadku organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego,

c) Z — w przypadku przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania,

d) P — w przypadku przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç w zakresie przetwarzania,

e) R — w przypadku przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu,

f) X — w przypadku przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling
procesów odzysku.

2. W przypadku gdy przedsi´biorca prowadzi jed-
noczeÊnie dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wprowadzaniem do
obrotu baterii lub akumulatorów lub prowadzi dzia∏al-
noÊç zwiàzanà z przetwarzaniem baterii lub akumula-
torów, w numerze rejestrowym dodaje si´ tak˝e litery:

1) BW — w przypadku wprowadzajàcego do obrotu
baterie lub akumulatory;

2) BP — w przypadku przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie przetwarzania zu˝ytych ba-
terii lub zu˝ytych akumulatorów;

3) BWP — w przypadku wprowadzajàcego baterie
lub akumulatory i prowadzàcego dzia∏alnoÊç w za-
kresie przetwarzania zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów.

3. W przypadku gdy przedsi´biorca prowadzi dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w wi´cej ni˝ jednym zakresie, to
w numerze rejestrowym dodaje si´ odpowiednio ko-
lejnà liter´ oznaczajàcà prowadzonà dzia∏alnoÊç zgod-
nie z ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2.

4. W przypadku zaprzestania prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej przez przedsi´biorc´ w jednym
z zakresów w numerze rejestrowym skreÊla si´ odpo-
wiednià liter´ oznaczajàcà prowadzonà dzia∏alnoÊç.

§ 2. 1. Przedsi´biorcy, którym nadano numer reje-
strowy przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
stosujà dotychczasowy numer rejestrowy, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3.

2. Przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç w za-
kresie recyklingu oraz przedsi´biorcom prowadzàcym
dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów
odzysku, którym nadano numer rejestrowy przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, w terminie dwóch mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia nadaje si´
numer rejestrowy zgodny z rozporzàdzeniem.

3. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakre-
sie recyklingu oraz przedsi´biorcy prowadzàcy dzia-
∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling procesów od-
zysku, którym nadano numer rejestrowy przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosujà go do dnia
nadania numeru rejestrowego zgodnego z rozporzà-
dzeniem.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowi-
ska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu usta-
lania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 6, poz. 39).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 ust. 2, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2009 r.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego

———————
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).




