
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.U.2022.1867

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

05.09.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1854

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku

02.09.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1850

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie 

sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania 

zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

02.09.2022 04.09.2022

§ Dz.U.2022.1846
 Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego 

Centralnego Portu Komunikacyjnego
01.09.2022 02.10.2022

§ Dz.U.2022.1843

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2022 r. uchylające 

rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska 

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

01.09.2022 01.09.2022

§ Dz.UE.C.2022.335.8

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 )

02.09.2022 -

§ Dz.U.2022.1902

 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

składowisk odpadów

09.09.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1877

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w 

sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu 

życia paliw i energii elektrycznej

06.09.2022 21.09.2022

P/09/2022
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§ M.P.2022.856

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

sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i 

aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o 

liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość 

pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 

100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla 

miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie 

przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

08.09.2022 -

§ Dz.U.2022.1967
 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
19.09.2022 20.09.2022

§ M.P.2022.877
 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie 

katastrofy ekologicznej na rzece Odrze
14.09.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.243.3

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie 

materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 

282/2008.

20.09.2022 10.10.2022

§ Dz.UE.L2022.244.70

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 

r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z 

recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 282/2008.

21.09.2022 10.10.2022

§ Dz.UE.C.2022.360.7

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)

20.09.2022 -

§ M.P.2022.912
 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 

2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
23.09.2022 -

§ M.P.2022.909

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie 

wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej 

od dnia 1 stycznia 2023 r.

21.09.2022 01.01.2023

§ Dz.UE.L.2022.245.45

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/1631 z dnia 12 maja 2022 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania ołowiu w kablach i przewodach 

nadprzewodzących z tlenków bizmutowo-strontowo-wapniowo-miedziowych 

oraz ołowiu w ich połączeniach elektrycznych.

22.09.2022 12.10.2022



§ Dz.UE.L.2022.245.48

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/1632 z dnia 12 maja 2022 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania ołowiu w niektórych urządzeniach do 

obrazowania rezonansem magnetycznym.

22.09.2022 12.10.2022

§ Dz.UE.C.2022.365.7

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Europejski przemysł 

meblarski – odbudowa w kierunku innowacyjnej i ekologicznej gospodarki o 

obiegu zamkniętym” (opinia z inicjatywy własnej)

23.09.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.365.44

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów 

cieplarnianych zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego 

rozporządzenie (UE) nr 517/2014”(COM(2022) 150 final – 2022/0099 (COD))

23.09.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.365.50

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji 

zubożających warstwę ozonową i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1005/2009

23.09.2022 -

§ Dz.U.2022.2013

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 

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

ekozarządzania i audytu (EMAS)

28.09.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2017

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym

29.09.2022 01.10.2022

§ M.P.2022.926
 Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii produktywności 2030”
28.09.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.374.16

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 )

30.09.2022 -

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

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


§ Dz.U.2022.1854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku 

02.09.2022 02.09.2022

§ Dz.U.2022.1969
	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
20.09.2022 tekst jednolity

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

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa
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Data wejścia 

w życie

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


§ Dz.U.2022.2007

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego

27.09.2022 01.10.2022

§ Dz.UE.L.2022.249.53

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/1657 z dnia 26 września 2022 r. w 

sprawie uznania dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy” w 

odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z 

biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego 

oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych

26.09.2022 27.09.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

Data 

publikacji

Data wejścia 

w życie
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