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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej
opłaty depozytowej

Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, 
poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór sprawozdania 
o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekaza-
nej nieodebranej opłaty depozytowej oraz sposób je-
go przekazywania.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, 
jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfika-
tu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 i 12 ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr

p g
216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2009 r. (poz. 81)

WZÓR

SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI POBRANEJ OPŁATY DEPOZYTOWEJ I PRZEKAZANEJ NIEODEBRANEJ 
OPŁATY DEPOZYTOWEJ

Objaśnienia:
1) Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
2) Jeżeli posiada.
3) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.


