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Komunikat nr 11
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 23 maja 2022 roku
w sprawie:

aktualizacji wpisu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach

W związku z dokonaniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego aktualizacji
wpisu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale VI Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej „BDO”, w zakresie wprowadzania do obrotu
produktów w opakowaniach informuję wszystkie jednostki organizacyjne UJ wprowadzające
do obrotu produkty w opakowaniach, że – w celu wykonania obowiązku ewidencyjnego oraz
sprawozdawczego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.) – są one
zobligowane do:
1) bieżącego ewidencjonowania rodzajów i masy (w kg) tych opakowań oraz ich wartości
netto wyrażonej w złotych (zł);
2) przekazywania do dnia 15 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego
zbiorczych, obejmujących cały poprzedni rok kalendarzowy danych ewidencyjnych,
o których mowa w pkt 1, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do
komunikatu i przesłanie go na adres e-mail: dadn@uj.edu.pl.
Jednocześnie informuję, że Uniwersytet Jagielloński w celu optymalizacji kosztów oraz
oszczędności wydatków środków publicznych zrezygnował z wpisu w BDO w zakresie
podmiotów prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane
torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. Mając powyższe na
uwadze, proszę jednostki organizacyjne UJ prowadzące handel detaliczny o niewydawanie
nabywcom jakichkolwiek produktów – nawet odpłatnie – toreb na zakupy z tworzywa
sztucznego. Uniwersytet Jagielloński może w takim przypadku oferować wyłącznie
opakowania nieobjęte obowiązkiem ponoszenia opłaty recyklingowej.
Ponadto informuję, że wszelkich informacji dotyczących aktualizacji wpisu w BDO
oraz obowiązków sprawozdawczych w przedmiotowym zakresie udziela Pani mgr Patrycja
Telejko – Dział Administrowania Nieruchomościami, tel. 12 663 38 37.

Kanclerz UJ

mgr Monika Harpula

Załącznik do komunikatu nr 11 Kanclerza UJ z dnia 23 maja 2022 r.

Ewidencja opakowań
Jednostka
organizacyjna UJ
Dane za ........... rok – wprowadzanie produktów w opakowaniach
Typ produktu,
w którym wprowadzono
Rodzaj opakowania
Masa opakowań (kg)
opakowanie
(np. wino, materiały
promocyjne itp.)
Tworzywa sztuczne
Aluminium
Stal, w tym blacha
stalowa i inne metale
Papier i tektura
Szkło
Drewno
Pozostałe
opakowania
Wielomateriałowe
Wartość netto
wprowadzonych
opakowań (zł)

