Zaświadczenia o zużytym sprzęcie.
Dz.U.2019.818 z dnia 2019.04.30
Status: Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2019r.
Wejście w życie:
1 maja 2019 r.
Uchylony z dniem:
1 stycznia 2021 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie;
2) sposób przekazywania zaświadczenia o zużytym sprzęcie.
§ 2. Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie przekazywane w postaci elektronicznej:
1) wprowadzającemu sprzęt jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o
którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 i 730);
2) marszałkowi województwa na jego elektroniczną skrzynkę podawczą jest opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, o których mowa w
ustawie wymienionej w pkt 1, albo podpisem osobistym, będącym zaawansowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z
28.08.2014, str. 73), weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
2. Zaświadczenie o zużytym w postaci papierowej jest przekazywane za pokwitowaniem:
1) przez wprowadzającego sprzęt, jego pracowników lub inne upoważnione przez niego
osoby;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188);

3) w inny wybrany sposób przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu,
zapewniający jego doręczenie adresatowi.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIK
WZÓR
ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE
wzór
1

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. poz. 2186),
które utraciło moc zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności
gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

