
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.UE.L.2022.128.84

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/691 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą 

europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

02.05.2022 22.05.2022

§ Dz.UE.L.2022.129.1

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. 

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

03.05.2022 23.05.2022

§ Dz.UE.C.2022.195.2

Komunikat Komisji – Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w 

obiegu w 2021 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 

oraz liczby nieprzydzielonych uprawnień w latach 2013–2020

13.05.2022  - 

§ Dz.U.2022.1029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko

16.05.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1065

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

19.05.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko

20.05.2022 04.06.2022

§ Dz.U.2022.1074

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 

taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków

20.05.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.144.1

Sprostowanie do zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w 

sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru 

efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz 

informowania o niej

23.05.2022  - 

§ Dz.U.2022.1092

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

24.05.2022 tekst jednolity
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§ Dz.U.2022.1100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu, 

ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

25.05.2022 09.06.2022

§ Dz.U.2022.1113

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i 

akumulatorach

26.05.2022 tekst jednolity 

§ Dz.U.2022.1121

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

26.05.2022 10.06.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania chemikaliami

https://ecoms.pl/kategorie-szkolen/ochrona-srodowiska/


§ Dz.U.2022.988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym

11.05.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych

13.05.202 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych

13.05.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1025

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

13.05.2022 16.05.2022

§ Dz.U.2022.1027
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
16.05.2022 16.05.2022

§ Dz.U.2022.1028
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
16.05.2022 16.05.2022

§ Dz.U.2022.1144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego  

30.05.2022 31.05.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
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§ Dz.U.2022.1050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania 

energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

17.05.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.139.1

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/759 z dnia 14 grudnia 2021 r. 

zmieniające załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/2001 w odniesieniu do metodyki obliczania ilości energii odnawialnej 

wykorzystywanej na potrzeby chłodzenia i systemów chłodniczych

18.05.2022 07.06.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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