
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ M.P.2022.558
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 

wysokości stawki opłaty na rok 2023 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę
01.06.2022 01.01.2023

§ Dz.UE.C.2022.217.3

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi 

dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego 

rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Grecji, Francji, Niderlandów, Austrii, 

Polski, Rumunii, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

01.06.2022  - 

§ Dz.U.2022.1227

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w 

zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

09.06.2022 24.06.2022

§ Dz.U.2022.1250
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze 

statków
13.06.2022 14.09.2022

§ Dz.U.2022.1260
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw
14.06.2022 29.06.2022

§ Dz.U.2022.1261

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 

niektórych innych ustaw

14.06.2022 29.06.2022

§ Dz.UE.L.2022.159.52

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/919 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniająca 

decyzję Komisji 2005/381/WE w odniesieniu do kwestionariusza do składania 

sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady

14.06.2022  - 

§ Dz.U.2022.1267
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie 

wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
15.06.2022 16.06.2022

§ Dz.UE.C.2022.233.29

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie 

do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006) 

16.06.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.233.30

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie 

do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006) 

16.06.2022  - 
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§ Dz.U.2022.1297

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach

21.06.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1315

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw

23.06.2022  - 

§ Dz.U.2022.1320

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

23.06.2022  - 

§ Dz.UE.L.2022.167.29

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/973 z dnia 14 marca 2022 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 

poprzez ustanowienie kryteriów efektywności agronomicznej i bezpieczeństwa 

stosowania produktów ubocznych w produktach nawozowych UE ( 1 )

24.06.2022 16.07.2022

§ Dz.UE.L.2022.146.150

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/692 z dnia 16 

lutego 2022 r. zmieniającego, 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 ( Dz.U. L 129 z 3.5.2022 )

25.06.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.243.35
Zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie zapewnienia sprawiedliwej 

transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
27.06.2022  - 

§ Dz.U.2022.1350

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 

gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

28.06.2022  - 

§ Dz.U.2022.1351

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w 

sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach 

rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

28.06.2022 29.06.2022

§ Dz.U.2022.1361

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym

29.06.2022 01.07.2022

§ Dz.UE.C.2022.251.58

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 

wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

(2021/2077(INI))

30.06.2022  - 

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

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


§ Dz.U.2022.1225

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

09.06.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1289

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 

wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych 

21.06.2022 05.07.2022

§ M.P.2022.628
Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 czerwca 2022 r. w 

sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2022 r. 
27.06.2022  - 

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa
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https://ecoms.pl/kategorie-szkolen/bezpieczenstwo-pracy/


§ Dz.UE.L.2022.152.45

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/869 z dnia 30 maja 

2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 

energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 

2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz uchylenia 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013

03.06.2022 22.06.2022

§ Dz.U.2022.1312

Obwieszczenie Marszłka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla 

sektorów i podsektorów energochłonnych

22.06.2022 22.06.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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