
Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w spra-
wie rodzajów odpadów, których zbieranie lub trans-

port nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Dopuszcza si´ zbieranie wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia odpadów
baterii oraz akumulatorów, z wy∏àcze-
niem baterii i akumulatorów o∏owiowych,
w placówkach oÊwiatowych, kulturalno-
-oÊwiatowych, punktach serwisowych
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego
oraz w siedzibach urz´dów i instytucji.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, zbiera
si´ do pojemników wykonanych z mate-
ria∏u nieprzewodzàcego pràdu elektrycz-
nego, oznakowanych napisem „zu˝yte
baterie”.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie dotyczà odpadów leków oraz odpadów
wymienionych w § 3a ust. 1 .”.

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

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 12 lipca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów odpadów,
których zbieranie lub transport nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci2)

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

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 15 lutego 2006 r., pod numerem
2006/0098/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 360.


