
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.U.2022.2499

 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie profilu wody w kąpielisku

05.12.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.C.2022.465.199

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 3 maja 2022 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

06.12.2022 -

§ Dz.U.2022.2556
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
09.12.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2519

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach

07.12.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.317.24

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2400 z dnia 23 

listopada 2022 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 

dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

09.12.2022 10.06.2023

§ Dz.UE.L.2022.317.64

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/2407 z dnia 20 września 2022 r. 

zmieniająca załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego.

09.12.2022 29.12.2022

§ Dz.UE.L.2022.318.157

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 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 wspólnych systemów gospodarowania 

gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym 

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8788)  ( 1 )

12.12.2022 -

§ Dz.U.2022.2687
 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców 

paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
20.12.2022 21.12.2022

§ Dz.U.2022.2671
 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w 

sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.
19.12.2022 31.12.2022

§ Dz.U.2022.2630

 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie 

sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku

15.12.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2625
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
14.12.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.320.4

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2448 z dnia 13 grudnia 2022 r. 

ustanawiające operacyjne wytyczne dotyczące dowodów do celów wykazania 

zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju dotyczącymi biomasy leśnej i 

określonymi w art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/2001.

14.12.2022 03.01.2023

§ Dz.UE.L.2022.321.38

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2461 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z 

wymogami ustanowionymi w dyrektywie 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 oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej 

Komisji (UE) 2022/603

15.12.2022 16.12.2022

§ Dz.UE.L.2022.321.42

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2462 z dnia 14 grudnia 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.

15.12.2022 04.01.2023
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§ Dz.UE.L.2022.322.15

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 

2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 

2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w 

odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego 

rozwoju.

16.12.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.324.1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453 z dnia 30 listopada 2022 r. 

zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu 

wykonawczym (UE) 2021/637 w odniesieniu do ujawniania informacji na temat 

ryzyk z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

19.12.2022 08.01.2023

§ Dz.UE.L.2022.325.112

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2508 z dnia 9 grudnia 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 przemysłu włókienniczego.

20.12.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.325.162

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2509 z dnia 15 grudnia 2022 r. 

określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji 

kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na 

okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. 

20.12.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.486.1

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „MŚP, 

przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, rzemiosło i wolne zawody – »Gotowi na 

55«” (opinia z inicjatywy własnej)

21.12.2022 -

§ Dz.U.2022.2740
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
23.12.2022 23.03.2023

§ Dz.U.2022.2722
 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o 

odpadach
22.12.2022 06.01.2023

§ Dz.U.2022.2704

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w 

sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego 

poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

21.12.2022 01.01.2023

§ M.P.2022.1249

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie 

włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla 

równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000” do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji

21.12.2022 21.12.2022

§ Dz.UE.L.2022.328.66

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2526 z dnia 23 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 w 

odniesieniu do czasowego składowania odpadów rtęciowych w postaci ciekłej.
22.12.2022 25.12.2022

§ Dz.UE.L.2022.328.169

 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2022/2400 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego załączniki IV i V do 

rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń 

organicznych.

22.12.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.493.202

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 8 czerwca 2022 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych 

redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 

2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

27.12.2022 -

§ Dz.U.2022.2856
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
30.12.2022 31.12.2022

§ Dz.U.2022.2843
 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w 

sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
30.12.2022 31.12.2022

§ Dz.U.2022.2828
 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w 

sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium
29.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2824
 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w 

sprawie sposobu pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium
29.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2797  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 66/21 28.12.2022 -



§ Dz.U.2022.2795

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na 

strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

28.12.2022 29.12.2022

§ Dz.U.2022.2793
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla wodoru
28.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2786

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed 

hałasem

28.12.2022 29.12.2022

§ Dz.UE.C.2022.495.24

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dla państw członkowskich 

dotyczących aktualizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu na lata 

2021–2030

29.12.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.498.154
Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Dyrektywa w sprawie emisji 

przemysłowych
30.11.2022 -

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania chemikaliami
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§ Dz.U.2022.2503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań 

lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i 

kierowców 

05.12.2022 06.12.2022

§ Dz.U.2022.2557
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty 
09.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2572

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 

oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych 

12.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2572
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 

licencji maszynisty 
12.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2662

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy 

19.12.2022 04.01.2023

§ Dz.U.2022.2680
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie 

świadectwa maszynisty 
20.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2750
	Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w 

sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
23.12.2022 01.01.2023

§ Dz.U.2022.2778

	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu 

Budowlanego

27.12.2022 01.01.2023

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

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa
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§ Dz.U.2200.2420

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r.w 

sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną

06.12.2022 07.12.2022

§ M.P.2022.1244

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2022 r. w 

sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących 

przedsięwzięć służących poprawie

efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego

20.12.2022 20.12.2022

§ Dz.U.2022.2765

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w 

sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności 

energetycznej

27.12.2022 28.12.2022

§ Dz.U.2022.2809
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w 

sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji
28.12.2022 29.12.2022

§ Dz.U.2022.2816

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

29.12.2022 29.12.2022

§ Dz.UE.L.2022.335.36
Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2577 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustanawiające 

ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej
29.12.2022 30.12.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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