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Raport Głównej Komisji Legislacyjnej – wrzesień 2019 r.

Dyrektywy UE:
Lp.
1.

Tytuł

Odnośnik

Trans-European energy infrastructure – evaluation of EU strategy
Możliwość konsultacji

https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2019-3443380_en

Krajowe ustawy i rozporządzenia:
Lp.
1.

2.
3.
4.

Tytuł

Odnośnik

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
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http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1806/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1757/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1755/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1724/1

5.

6.

7.

8.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych
wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej
ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej
wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz
2020
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości
referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w
roku 2019

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1712/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1670/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1671/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1669/1

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.

Numer normy i tytuł

Odnośnik

1.

PN-EN 14071+A1:2019-09
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zawory bezpieczeństwa do zbiorników
ciśnieniowych do LPG -- Wyposażenie dodatkowe

http://sklep.pkn.pl/pn-en-14071-a1-2019-09e.html

2.

PN-EN ISO 6149-1:2019-09
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania
ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261
uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie
stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym
PN-EN 16723-2:2017-10/Ap1:2019-09
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci
gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów
PN-EN ISO 16993:2016-09
Biopaliwa stałe -- Przeliczanie wyników oznaczeń na różne stany

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6149-1-2019-09e.html

3.

4.
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-16723-2-2017-10e.html

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-16993-2016-09p.html

5.

6.

PN-EN ISO 10211:2017-09/Ap1:2019-09
Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej -- Przepływy ciepła i temperatury
powierzchni -- Obliczenia szczegółowe
PN-B-10425:2019-09
Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -Wymagania i badania

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10211-2017-09e.html

http://sklep.pkn.pl/pn-b-10425-2019-09p.html

POLSKIE
ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH reprezentuje grupę 3.200-tu techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska.
aaaaa
Misją Zrzeszenia jest na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.
Delegaci PZITS są członkami zespołów przygotowujących i opiniujących zmiany w prawie budowlanym, zapisów kodeksu budowlanego, zmian w zakresie przepisów techniczno budowlanych oraz zmian w zakresie programów nauczania w szkołach technicznych. PZITS jest również jednym z Zrzeszeń, które tworzyło Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wielu
członków PZITS jest nie tylko członkami PIIB, ale pełni znaczące funkcje w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Obie organizacje ściśle współpracują ze sobą na rzecz środowiska
inżynierskiego oraz na rzecz dobra społecznego. Członkowie PZITS aktywnie działają w wielu Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
PZITS jest jedynym polskim członkiem w REHVA (europejska federacja krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, www.rehva.eu) oraz
International Gas Union (www.igu.org).
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