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INFORMACJA
O WARUNKACH I TRYBIE ZWROTU ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW KWASOWO-

OŁOWIOWYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU PRZEZ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
“MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk ORAZ ZORGANIZOWANYCH DLA NICH

PUNKTACH ZBIERANIA NA TERYTORIUM KRAJU

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),
zwanej dalej ustawą, zapewnia się możliwość zwrotu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych
akumulatorów kwasowo-ołowiowych powstałych z baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i w trybie określonym w niniejszej informacji.

1. Zwrotu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
może dokonać każdy użytkownik końcowy baterii i akumulatorów, który jest obowiązany na podstawie
przepisów  ustawy  do  ich  przekazania  jednemu  z  uprawnionych  podmiotów.  W  zależności  od
przeznaczenia  baterii  i  akumulatora uprawnionym podmiotem do przyjęcia  zużytej  baterii  kwasowo-
ołowiowej lub zużytego akumulatora kwasowo-ołowiowego może być sprzedawca detaliczny, podmiot
prowadzący usługi  w zakresie wymiany zużytych baterii  i  akumulatorów, zbierający zużyte baterie i
akumulatory,  prowadzący  zakład  przetwarzania  zużytych  baterii  i  akumulatorów lub  wprowadzający
baterie i akumulatory.

2.  Zużyte  baterie  kwasowo-ołowiowe  i  akumulatory  kwasowo-ołowiowe  powstałe  z  baterii  i
akumulatorów kwasowo-ołowiowych wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą być zwracane do:

a) miejsc ich zakupu, rozumianych w ustawie jako sprzedawcy detaliczni lub sprzedawcy hurtowi
baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów kwasowo-ołowiowych,

b) podmiotów zbierających zużyte baterie i akumulatory tworzące sieć zbierania zużytych baterii i
akumulatorów.  Lista  punktów  przyjmujących  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  dostępna  na
stronie BDO (Baza Danych O Produktach I Opakowaniach Oraz O Gospodarce Odpadami)
 https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100 

c)  zakładów  przetwarzania  zużytych  baterii  kwasowo-ołowiowych  i  akumulatorów
kwasowoołowiowych.
Lista dostępna na stronie BDO (Baza Danych O Produktach I Opakowaniach Oraz O Gospodarce Odpadami)
 https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100 

3. Zwrot zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów kwasowo-ołowiowych do miejsc
wymienionych w pkt. 2 jest wolny od opłat.

www.monitorsklep.pl

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100

