
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.U.2022.5

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku

03.01.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.C.2022.15.186
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie 

odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku
12.01.2022  - 

§ Dz.U.2022.84
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o 

ochronie przyrody
13.01.2022 13.02.2022

§ Dz.U.2022.89
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych
14.01.2022

29.01.2022, 

15.01.2026

§ Dz.U.2022.96
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
17.01.2022 01.02.2022

§ Dz.U.2022.120

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

18.01.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.C.2022.29.32

Substancje Niebezpieczne Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń 

podjętych przez państwa EOG–EFTA zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) 

nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2021 r.

20.01.2022  - 

§ Dz.U.2022.173

Zmiany w aneksach do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego 

przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei 

dnia 22 marca 1989 r., przyjęte w Kuching w dniach 23–27 lutego 1998 r. oraz w 

Genewie w dniach 9–13 grudnia 2002 r., 25–29 października 2004 r. i 28 

kwietnia – 10 maja 2013 r.

25.01.2022 06.11.1998

§ Dz.U.2022.174

Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej 

zmian w aneksach do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego 

przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei 

dnia 22 marca 1989 r., przyjętych w Kuching w dniach 23–27 lutego 1998 r. oraz 

w Genewie w dniach 9–13 grudnia 2002 r., 25–29 października 2004 r. i 28 

kwietnia – 10 maja 2013 r.

25.01.2022 25.01.2022

§ Dz.U.2022.178

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 

paliwami opałowymi

26.01.2022 22.02.2022
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§ Dz.U.2022.64
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
12.01.2022 27.01.2022

§ Dz.U.2022.68

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń 

ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

12.01.2022 27.01.2022

§ Dz.U.2022.149

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

21.01.2022 24.01.2022

§ Dz.U.2022.152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 

obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

24.01.2022 25.01.2022

§ Dz.U.2022.165

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań 

psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

25.01.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.180
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym 
26.01.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.209
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, 

ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
28.01.2022 01.03.2022

§ Dz.U.2022.210

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

28.01.2022 31.01.2022

§ Dz.U.2022.223

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. 

w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru 

karty wypadku i terminu jej sporządzenia

31.01.2022 01.02.2022
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§ Dz.U.2022.27

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

07.01.2022 08.01.2022

§ Dz.U.2022.68

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń 

ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

12.01.2022 27.01.2022

§ Dz.U.2022.164

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 grudnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 

rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach 

Krajowego systemu zielonych inwestycji

25.01.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.200 Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 28.01.2022 05.02.2022
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