
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.U.2022.1622

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym

02.08.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.204.3

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 10/22/COL z dnia 26 stycznia 2022 r. 

uzupełniająca Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w 

kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. 

04.08.2022 04.08.2022

§ Dz.UE.L.2022.204.19

 Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 

r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

04.08.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.204.24

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 

r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

04.08.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.206.15

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1371 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w 

sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia 

wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w 

zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady

08.08.2022 28.08.2022

§ Dz.UE.C.2022.298.1

 Zawiadomienie Komisji – Wytyczne mające na celu wsparcie stosowania 

rozporządzenia 2020/741 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących 

ponownego wykorzystania wody

05.08.2022 -

§ Dz.U.2022.1706

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 

oraz ich delegatur

16.08.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.C.2022.306.39

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń 

podjętych przez państwa EOG–EFTA na podstawie art. 64 ust. 8 rozporządzenia 

(we) 1907/2006 (reach) w drugiej połowie 2021 r. – Podkomitet I ds. 

swobodnego przepływu towarów.

11.08.2022 -

§ Dz.U.2022.1768
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu 

Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
23.08.2022 24.08.2022

§ Dz.U.2022.1726
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
17.08.2022 01.09.2022

§ Dz.U.2022.1807

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 lipca 2022 r. uchylające 

rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 

Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności 

administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań 

towarów niebezpiecznych.

29.08.2022 13.09.2022

§ Dz.U.2022.1806

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2022 r. w 

sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu 

Technologicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach 

warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych.

29.08.2022 13.09.2022
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§ Dz.U.2022.1786

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w 

sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach 

rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

25.08.2022 28.08.2022

§ M.P.2022.834

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 

dnia 1 stycznia 2023 r.

29.08.2022 01.01.2023

§ M.P.2022.823

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 

r.

24.08.2022 24.08.2022

§ M.P.2022.819
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.
24.08.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.1937

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w 

sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są 

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

31.08.2022 01.09.2022

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

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


§ Dz.U.2022.1679

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10.08.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1693
 	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.
12.08.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1732

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

18.08.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1783
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw.
25.08.2022 09.09.2022

§ Dz.U.2022.1817

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

29.08.2022 31.08.2022

§ Dz.U.2022.1836

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób 

zawodowych.

31.08.2022 31.08.2022

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

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

Publikator Tytuł
Data 

publikacji

Data wejścia 

w życie

https://ecoms.pl/kategorie-szkolen/bezpieczenstwo-pracy/


Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

Data 

publikacji

Data wejścia 

w życie

Skontaktuj się z nami

                             Efektywność energetyczna

Publikator Tytuł

Nie opublikowano nowych aktów prawnych z danego zakresu.

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 101, 

50-016 Wrocław

T: +48 71 346 04 85

F: +48 71 346 04 87

www.ecoms.pl

https://ecoms.pl/szkolenia
https://ecoms.pl/kalendarz-szkolen/
https://ecoms.pl/
https://www.facebook.com/EcoMSConsulting
https://www.linkedin.com/company/ecoms-consulting-sp-z-o-o-/
https://www.youtube.com/channel/UC4-FOCZbswv-ObwMQNstC8A/about

