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1919 - 2021 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 04/2021 r. 
 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Energy efficiency – Revision of the Energy Performance of Buildings Directive 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-
Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU  

2. Gas networks – revision of EU rules on market access 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas  

3. Water pollution – EU rules on urban wastewater treatment (update) 
Konsultacje otwarte  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-
Wastewater-Treatment-Directive  

4. Protecting the marine environment – review of EU rules 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12898-Protecting-the-environment-
in-the-EU-s-seas-and-oceans  

5. Air quality - revision of EU rules 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation  

6. Ecodesign requirements for water pumps (review)  
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12831-Ecodesign-requirements-for-
water-pumps-review-  
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7. Ecodesign requirements for water pumps (review) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12831-Ecodesign-requirements-for-
water-pumps-review-  

8. Bathing water quality – review of EU rules 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-
review-of-EU-rules  

9. Air quality - revision of EU rules 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation  

10. Integrated water management – revised lists of surface and groundwater 
pollutants 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12662-Revision-of-lists-of-
pollutants-affecting-surface-and-groundwaters  

11. Energy Union – new reporting requirements on national energy & climate plans 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12536-Implementing-regulation-on-
the-Member-States-reporting-of-information-foreseen-
in-the-Governance-of-the-Energy-Union  

 

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych 
innych ustaw 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345300 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346004 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji 
bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345900 
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5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących 
energię oraz ich oznakowania 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345600 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających 
i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345404 

7. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345403 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody 
kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji 
o tych kosztach 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345402 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/610 

10. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz 
okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/722 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/716 

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/741 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/779 

 

 

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN ISO 35104:2021-04 
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Zarządzanie związane z 
lodem 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-35104-2021-04e.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-35104-2021-04e.html
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2. PN-EN IEC 61400-27-2:2021-04 
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 27-2: Modele symulacji 
elektrycznych -- Walidacja modelu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-61400-27-2-2021-
04e.html  

3. PN-EN ISO 15494:2018-12/A1:2021-04 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych 
-- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na 
temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi 
metryczne do specyfikacji elementów i systemu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15494-2018-12-a1-2021-
04e.html  

4. PN-EN 334:2019-12 
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar) 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-334-2019-12p.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

aaaaa 
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH reprezentuje grupę 3.200-tu techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska.  
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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