
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.U.2022.2243

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na 

celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku

03.11.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.284.69

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie 

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 

przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych.

04.11.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.420.5

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)

03.11.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.420.7

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)

03.11.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.423.11

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)

07.11.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.434.19

 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie środków 

zapobiegających zanieczyszczeniu wód azotanami, w tym w sprawie 

udoskonalenia stosowanych w państwach członkowskich systemów pomiaru 

stężenia azotanów

15.11.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.434.92

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej

15.11.2022 -

§ Dz.U.2022.2380

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

21.11.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2340

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę 

ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

17.11.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2336

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 

wydobywczych

16.11.2022 tekst jednolity
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§ Dz.U.2022.2330

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

sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla 

odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

16.11.2022 01.12.2022

§ M.P.2022.1095

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z 

odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2020–21

18.11.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.303.19

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2291 z dnia 8 września 2022 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do 

heksachlorobenzenu

23.11.2022 -

§ Dz.U.2022.2438

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

28.11.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2435
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w 

sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
25.11.2022 30.11.2022

§ Dz.U.2022.2430

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w 

sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny 

dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

25.11.2022 10.12.2022

§ Dz.U.2022.2428

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony 

Środowiska

25.11.2022 10.12.2022

§ M.P.2022.1124
Uchwała nr 215/2022 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie 

budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej
28.11.2022 -

§ Dz.U.2022.2467

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

wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

30.11.2022 01.12.2022

§ Dz.UE.C.2022.454.1

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi 

dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego 

rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, 

Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, 

Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii 

Europejskiej

30.11.2022 -
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§ Dz.U.2022.2372

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych 

21.11.2022 06.12.2022

§ M.P.2022.1126
Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 listopada 2022 r. w 

sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2022 r. 
29.11.2022 -

§ Dz.U.2022.2461
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
30.11.2022 01.03.2023
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§ Dz.U.2022.2243

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na 

celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku

03.11.2022 04.11.2022

§ Dz.U.2022.2247

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w 

sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

04.11.2022 05.11.2022

§ Dz.U.2022.2370
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

ustawy o odnawialnych źródłach energii
21.11.2022 06.12.2022

§ Dz.U.2200.2420
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w 

sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023
24.11.2022 01.01.2023

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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