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przekazanie wyników prowadzonych pomiarów, ilości pobieranych wód
podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym w roku poprzednim przez
podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe            
i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, zgodnie z art.
304 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017
poz.1566).

przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory
publicznej kampanii edukacyjnej - obowiązek ten może zostać wykonany za
pośrednictwem organizacji odzysku baterii i akumulatorów, w ramach zawartej
umowy lub samodzielnie - podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie
może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne (do 1 marca) lub odrębny
rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego (do 15 marca), opłatę
która wynosi 0,03 zł/kg masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666).

wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających baterie            
i akumulatory na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia
minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych
akumulatorów przenośnych w poszczególnych latach, zgodnie z art. 41 Ustawy            
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz.
666).

Zmiany w prawie energetycznym

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2023 poz. 295)

Wejście w życie: 1 marca 2023 r. 

Na podstawie ustawy nowelizującej, Urząd Regulacji Energetyki w dniu 1 marca
2023 r. opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywać
od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. To decyzja realizująca przepisy znowelizowanej
ustawy, według których ceny dla obiorców ciepła nie mogą być wyższe niż te          
z 30 września ubiegłego roku, powiększone o 40 proc.

BDO sprawozdania

1 marca upływa termin na:

15 marca upływa termin na:
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złożenie wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
czy prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających
produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do
obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej            
1 Mg, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających sprzęt
elektryczny i elektroniczny na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku
osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu
odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego
sprzętu, zgodnie z art. 75 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).

wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających produkty
w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia
odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju
jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak
opakowania, w których wprowadził produkty, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia            
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013 poz. 888).

przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty
wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek - obowiązek ten może
zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach
zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek
samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny
rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej
2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku
kalendarzowym, zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.            
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

przedstawienie przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego            
i elektronicznego marszałkowi województwa za 2022 r. zaświadczenia
wydanego przez bank o utrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku
bankowym lub w formie lokaty terminowej środków, o których mowa w art. 63 ust.
4 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym          
i elektronicznym, albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydanego przez gwaranta, zgodnie          
z art. 64 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym          
i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).
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złożenie wniosku o zwolnienie z realizacji m. in. obowiązku osiągania
wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej,
organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu
i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przez:

złożenie wniosku o zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej za brak
realizacji obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania
zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu zużytego sprzętu przez:

przekazanie przez sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów
nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu
marszałkowskiego za 2022 r. oraz złożenie stosownego sprawozdania, zgodnie           
z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666).

złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach           
i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 do urzędu marszałkowskiego za
pośrednictwem bazy BDO przez wytwórcę, zbierającego i przetwarzającego
odpady; wytwórcę komunalnych osadów ściekowych, prowadzącego stację
demontażu pojazdów, prowadzącego strzępiarkę, zbierającego ZSEiE, zakłady
przetwarzania ZSEiE, prowadzącego odzysk lub recykling odpadów powstałych         
z demontażu ZSEiE, zbierającego zużyte baterie i akumulatory, zakład
przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy           
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

- wprowadzającego, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu         
baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej         
1 kg;
- wprowadzającego, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu
baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub
akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis. Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666)

- wprowadzającego małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu
nieprzekraczającej 100 kg;
- wprowadzającego wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych
wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu
nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis. Zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015
poz. 1688).

P
R
A
W
O
 

O
C
H
R
O
N
Y
 

Ś
R
O
D
O
W
I
S
K
A

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001688
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001688
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
https://www.kancelaria-szip.pl/


złożenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach            
i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 do urzędu marszałkowskiego za
pośrednictwem bazy BDO przez wprowadzającego opakowania oraz
eksportujący opakowania; wprowadzającego produkty w opakowaniach,
eksportującego i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów            
w opakowaniach; jednostki handlu objętą opłatą recyklingową za torby z tworzyw
sztucznych; wprowadzającego na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy,
baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego
przedstawiciela zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.            
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

złożenie rocznego sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi
organizacja zawarła umowy, masie zebranego zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż
gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie
przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia,
masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego
użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz
unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu; osiągniętych poziomach
zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych przez nią
publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków
przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości
osiągniętego przychodu netto przez Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego          
i elektronicznego zgodnie z Art. 74a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.            
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

przekazanie wyników monitoringu składowiska odpadów za 2022 przez
zarządzającego składowiskiem odpadów, który jest obowiązany przekazywać
wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku
kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą, zgodnie z art.
124 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty
powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz składujące odpady na
rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu
zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego, zgodnie z art. 285
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627).

30 marca upływa termin na:

31 marca upływa termin na:
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przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez
prowadzących instalacje obejmujące co najmniej jeden z rodzajów działalności
spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń          
i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, sprawozdania
zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych
dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych
w rozporządzeniu 166/2006, zgodnie z art. 236b ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).

obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci przez wprowadzającego pojazdy
na rynek, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym,
zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202).

wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających produkty
(np. oleje, opony) na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia
odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak
odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju,
zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639).
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określenia jej zasad odpowiednio w UZP, regulaminie pracy lub obwieszczeniu;
wprowadzenia regulacji zgodnie z procedurą dotyczącą zmian UZP lub
regulaminu pracy;
ogłoszenia nowych przepisów zakładowych w sposób przyjęty w danej
organizacji z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed
wprowadzeniem kontroli trzeźwości;
wyposażenia w sprzęt do kontroli trzeźwości lub obecności substancji podobnych
do alkoholu spełniający warunki określone w przepisach.

obecność alkoholu w organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu
(stężenie we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3);
stan nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰  alkoholu albo obecność         
w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3);
obecność w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu.

w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywała alkohol         
w czasie pracy;
w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywała taki
środek w czasie pracy.

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w zakresie kontroli trzeźwości, gdzie
za najistotniejsze należy uznać:

Obowiązki pracodawcy, który zamierza wprowadzić w organizacji kontrolę
trzeźwości w najszybszym możliwym terminie, które sprowadzają się do:

Objęcie kontrolą trzeźwości nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umów         
o pracę, ale również zleceniobiorców oraz osób współpracujących na zasadach
B2B – jeśli tylko przedsiębiorca organizuje pracę takim współpracownikom.

Wprowadzenie również analogicznej możliwości weryfikacji obecności substancji
działających podobnie do alkoholu. Dokładna lista tych substancji znajdzie się         
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które jest obecnie na etapie prac legislacyjnych.

Brak możliwości dopuszczenia do pracy osoby wykonującej pracę, jeśli
przeprowadzona kontrola wykaże:

Brak możliwości dopuszczenia do pracy osoby wykonującej pracę, również jeśli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba taka stawiła się do pracy:

Wejście w życie: 21 lutego 2023 r.

Zmiana przepisów w zakresie kontroli trzeźwości

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240)
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pozycja wyszczególniona w ramach wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej;
wartość stałego współczynnika obrazującą część wynagrodzenia, które nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany);
miesiąc i rok początkowy;
miesiąc i rok końcowy;
wartość kontraktu.

Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa
dla klauzuli jednowskaźnikowej

W dniu 20 lutego 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował kalkulator
służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy
zastosowaniu klauzuli jednowskaźnikowej, opracowany na podstawie opublikowanej
w grudniu 2022 r. publikacji poświęconej klauzulom waloryzacyjnym w sektorze
budownictwa.

Kalkulator opracowany został przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy         
z Urzędem Zamówień Publicznych i przedstawicielami grupy roboczej. Zgodnie         
z zaproponowanymi we wspomnianej publikacji postanowieniami umownymi
dotyczącymi waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy przy jednym wskaźniku,
waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej (dla jednej z pozycji) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny         
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

Zadaniem kalkulatora jest wyliczanie należnej kwoty waloryzacji wynagrodzenia.
Aby to zrobić, należy wprowadzić kilka podstawowych parametrów, takich jak:

Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie wylicza wartość
kontraktu z uwzględnieniem waloryzacji.
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wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu
drogowego;
sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu
odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie,
a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli          
i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;
rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli         
i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory
dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu
Drogowego.

Zmiany w statucie Urzędu Transportu Kolejowego

Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. 2023.237)

Wejście w życie: 1 marca 2023 r.
 
Zmianie ulega skład komórek organizacyjnych UTK, a to poprzez likwidację
Departamentu Personelu i Przepisów.

Zmiany dotyczące kontroli przewozu drogowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu
drogowego (Dz.U. 2023 poz. 370)

Wejście w życie: 1 marca 2023 r. 

Rozporządzenie zastępuje uprzednio obowiązujące rozporządzenie z 2019 r.          
i reguluje następujące kwestie:
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Inwestycji Towarzyszących dotyczących rozbudowy albo budowy dróg
publicznych;
Inwestycji Towarzyszących w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
energii elektrycznej;
Inwestycji Towarzyszących w zakresie sieci kanalizacyjnych;
Inwestycji Towarzyszących w zakresie kompleksu wojskowego.

okoliczności, w których wydawana jest decyzja o odmowie wpisania jednostki
pływackiej do rejestru – o sytuacje, w których jest to uzasadnione względami
bezpieczeństwa, obronności lub innym ważnym interesem publicznym;

podmiotów uprawnionych do nakładania grzywny za niedopełnienie
obowiązków związanych z rejestracją – o funkcjonariuszy Państwowej Straży
Rybackiej.

Zmiany w wykazie Inwestycji Towarzyszących w zakresie
Centralnego Portu Komunikacyjnego 

Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie           
w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu
Komunikacyjnego (Dz.U. 2023 poz. 389)

Wejście w życie: 9 marca 2023 r. 

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia
2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego
Portu Komunikacyjnego w sekcjach dotyczących:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływackich o długości
do 24 m
 
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 261)

Wejście w życie: 11 marca 2023 r. 

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości 24 m rozszerzeniu ulega katalog:

P
R
A
W
O
 

T
R
A
N
S
P
O
R
T
O
W
E
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000389
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000389
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000389
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000389
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000261
https://www.kancelaria-szip.pl/


zmiany katalogu jednostek względem, których nie stosuje się obowiązku         
w zakresie monitorowania i informacji o ruchu statków, z zastrzeżeniem
przypadków określonych w ustawie; 
powierzenia, w drodze umowy, uznanej organizacji wykonywanie określonych
zadań administracji morskiej;
inspekcji oraz audytu.

ustanawiania stref bezpieczeństwa;
penalizacji żeglugi jachtem, nie posiadając na nim karty bezpieczeństwa, żeglugi
na akwenach zamkniętych dla ruchu jednostek sportowo-rekreacyjnych albo bez
wymaganej zgody.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie okresów ochronnych
dotyczących zakazu połowu węgorzy z rozróżnieniem czasu obowiązywania
okresów w zależności od obszaru połowu.

Zmiany m.in. w zakresie regulacji dotyczących żeglugi
morskiej, pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, penalizacji
żeglugi bez karty bezpieczeństwa lub wymaganej zgody

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw                          
z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 261).

Wejście w życie: 11 marca 2023 r.

Przedmiotowa ustawa wprowadza aktualizacje w szeregu aktów prawnych takich jak:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, w zakresie m.in.:

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, w zakresie m.in.:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w zakresie
m.in.: pierwokupu Skarbu Państwa udziałów albo akcji w spółce handlowej, która
m.in. jest właścicielem nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski, w zakresie m.in. wpisu         
do polskiego rejestru okrętowego. 

Zmiany okresów ochronnych w zakresie połowu węgorzy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz
szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz.U. 2023 poz. 362).

Wejście w życi e: 1 marca 2023 r. 
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych
dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest
ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić        
z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku z czym
Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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