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● Wystąpienie PZPK do Ministra Klimatu.
Do władz Związku dochodzą informacje o
rozbieżnościach w interpretacji w stosowaniu przepisów
prawa. Głosy te dotyczą decyzji o zgodzie na
przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
dedykowanych potencjalnie pod nowe obszary
górnicze…
Sprawa dotyczy kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia producentów kruszyw.
Ministerstwo Klimatu prezentuje stanowisko, według którego w każdej procedurze
planistycznej wymagane jest uzyskanie nowej decyzji administracyjnej o zgodzie na
przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne.
Stanowisko to budzi niepokój środowiska branżowego prowadząc do niepewności prawnej,
która ma istotny wpływ na stopień ryzyka inwestycyjnego.
W związku z powyższym, w imieniu członków Związku oraz całego środowiska branżowego,
zaapelowano o wypracowanie i podanie do wiadomości jednolitych kryteriów działania, tzw.
dobrych praktyk, dla organów samorządu i wszystkich podmiotów biorących udział
w procesie stanowienia prawa miejscowego.
Tekst wystąpienia dostępny poniżej:
https://kruszpol.pl/images/DODATKI_DO_ARTYKULOW/Pismo_PZPK_pismo_do_Ministra_Klimatu.pdf

● Ponad pół wieku wydobycia w KOSD
Niemodlin – Magazyn „Kruszywa”.
- Zachęcamy do zapoznania się z artykułem
jaki ukazał się na łamach najnowszego numeru
czasopisma branżowego Magazyn
„Kruszywa”, dotyczącym działalności
wieloletniego członka Związku – KOSD
Niemodlin.
Jak czytamy: „ Ponad 50 lat historii, uczestnictwo w wielu istotnych projektach, a także
ciągły rozwój i inwestycje nie tylko w ulepszanie produkcji, ale również w działania
proekologiczne – tak po krótce można opisać historię Kopalni Odkrywkowych Surowców
Drogowych w Niemodlinie.
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. znajdują się w Niemodlinie w
województwie opolskim. W skład przedsiębiorstwa wchodzą cztery kopalnie, które oferują
szeroką gamę kruszyw, m.in.: grys, tłuczeń, kamień łamany, żwir, piasek…”
Pełna treści artykułu dostępna pod adresem:
https://magazynkruszywa.pl/artykul/ponad-pol-wieku-wydobycia-w-kosd-niemodlin/53038

● Prognoza oceny rynku budowlanego w Polsce w roku 2020.

- Informujemy, że na stronach internetowych portalu
„Kierunek Surowce”, Wydawnictwa BMP, wydawcy
czasopisma branżowego „Surowce i Maszyny Budowlane”,
ukazała się ciekawa prognoza oceny rynku budowlanego w
Polsce w roku 2020.
Prognoza oparta jest na jesiennej edycji raportu firmy badawczej SPECTIS o tytule: „Rynek
budowlany w Polsce 2020-2027”.

Wszystkich Państwa zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony Portalu:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79341,rynek-budowlany-w-polsce-w-2020-roku-skurczy-sie-o-3-5.html

Więcej informacji o Raporcie na temat budownictwa w Polsce przygotowanym przez firmę
badawczą SPECTIS na stronie:
https://spectis.pl/pl/oferta/rynek-budowlany-w-polsce

● Pracodawcy RP - Deregulacja gospodarki?
Nie w Sejmie VIII kadencji
Jak czytamy na stronach Pracodawców: Zapowiedzi
deregulacji gospodarki, które padły na początku VIII
kadencji Sejmu, nie zostały zrealizowane – wynika z
najnowszego Raportu Deregulacyjnego Pracodawców RP.
Jego autorzy przeanalizowali wpływ ponad 900
uchwalonych w latach 2015-2019 ustaw na prowadzenie
biznesu.
Raport pokazuje różnicę pomiędzy „zastanym” w 2015 roku poziomem obciążenia
przedsiębiorców obowiązkami regulacyjnymi a efektami pracy Sejmu VIII kadencji. Niestety
wzrost obciążeń jest istotny. Znalazło to zresztą odbicie we wskaźnikach inwestycji. Wbrew
planom i oczekiwaniom rządu, wyrażonym chociażby w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, nie tylko nie wzrosły, ale utrzymywały się na niskim poziomie. Tymczasem w latach
2015-2019 trwał okres świetnej koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie. Inwestycje
powinny więc rosnąć.
Więcej na stronie internetowej Pracodawców RP:
https://pracodawcyrp.pl/opinie-raporty/deregulacja-gospodarki-nie-w-sejmie-viii-kadencji

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
● Przegląd Geologiczny (2020-09) tom 68

https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12556przeglad-geologiczny-2020-09-tom-68.html

●

„Magazyn Kruszywa” nr 4/2020

https://magazynkruszywa.pl/aktualny-numer

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:


Magazyn „Kruszywa”:
● Środowisko pracy w górnictwie kruszyw i surowców skalnych – uwagi do oceny narażenia na
czynniki szkodliwe dla zdrowia
https://magazynkruszywa.pl/artykul/srodowisko-pracy-w-gornictwie-kruszyw-i-surowcow-skalnych-uwagi-dooceny-narazenia-na-czynniki-szkodliwe-dla-zdrowia/53045

„ATBudownictwo”:
● Chiny jednak ze wzrostem

https://atbudownictwo.pl/artykul/chiny-jednak-ze-wzrostem
„Gazeta Prawna:
● Nowe prawo budowlane: Kiedy konieczny kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1491886,nowe-prawo-budowlane-kiedy-konieczny-kierownik-budowy-i-inspektor-nadzoru-inwestorskiego.html

Absolutorium nie zawsze ochroni przed odpowiedzialnością
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1482178,absolutorium-nie-zawsze-ochroni-przedodpowiedzialnoscia.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Nowe drogi szybkiego ruchu. Te mapy pokazują, co nas czeka
https://www.wnp.pl/budownictwo/nowe-drogi-szybkiego-ruchu-te-mapy-pokazuja-co-nas-czeka,422192.html

● PIE: spowolnienie w handlu międzynarodowym ominie polską gospodarkę
https://www.wnp.pl/finanse/pie-spowolnienie-w-handlu-miedzynarodowym-ominie-polska-gospodarke,422369.html

„Rzeczpospolita”:
● Rekonstrukcja rządu: Czy czeka nas dobra zmiana w gospodarce?
https://www.rp.pl/Gospodarka/309309870-Rekonstrukcja-rzadu-Czy-czeka-nas-dobra-zmiana-w-gospodarce.html

● Zmiany w JPK_VAT: firmy muszą już oznaczać towary na nowych zasadach
https://www.rp.pl/VAT/310029967-Zmiany-w-JPKVAT-firmy-musza-juz-oznaczac-towary-na-nowych-zasadach.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- Realizacja zamówienia przez poszczególnych konsorcjantów
●

http://www.kzp.net.pl/opracowania/realizacja-zamowienia-przez-poszczegolnych-konsorcjantow/

- Z przetargiem czy bez? PPK a prawo zamówień publicznych
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1490106,ppk-przetarg-prawo-zamowien-publicznych-szacowaniewartosci-zamowienia.html

● Aktualne działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Informujemy, że na stronach PKN ukazały się nowe normy PN-EN
dotyczące kruszyw, dotyczące:
1. PN-EN 1097-8:2020-09 - wersja angielska
ICS 91.100.15
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia
Data publikacji: 2020-09-25
2. PN-EN 1097-2:2020-09 - wersja angielska
ICS 91.100.15
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Data publikacji: 2020-09-24
Poniżej przesyłamy również link do aktualnych prac PKN:
https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program

Konsultacje społeczne


informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje
społeczne dotyczące następujących projektów:

- ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338717/katalog/12724853#12724853

Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/166A2DE95B2AE587C12585F30044B211/%24File/643.pdf

Kalendarium:
● Konsultacje projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów

inżynierskich
- Jak już informowaliśmy, ukazała się informacja o planowanej konsultacji projektów Wytycznych
Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów inżynierskich. Wytyczne Techniczne mają stanowić
część nowego systemu Wzorców i Standardów, które minister właściwy do spraw transportu będzie
rekomendował do stosowania w drogownictwie. Konsultacje będą polegały na zorganizowaniu cyklu
10 webinariów, przedstawiających ideę nowego systemu przepisów technicznych oraz szczegółowe
zapisy Wytycznych, a także na prowadzeniu moderowanego forum dyskusyjnego na dedykowanej
stronie internetowej.
Założeniem PZPK jest wypracowanie stałego składu osobowego zespołu ds. jakości który będzie
brał udział w konsultacjach oraz zgłaszał uwagi branży do przygotowywanych projektów WT i OST.
Webinarium otwierające odbyło się w dniu 29 września 2020 r.
Terminarz kolejnych webinariów konsultacyjnych:
- Drugie webinarium drogowe - 13 października 2020 r., godz. 10:00
- Trzecie webinarium drogowe - 20 października 2020 r., godz. 10:00
- Czwarte webinarium drogowe
- 27 października 2020 r., godz. 10:00
- Pierwsze webinarium obiektowe
- 3 listopada 2020 r., godz. 10:00
- Drugie webinarium obiektowe - 10 listopada 2020 r., godz. 10:00
- Trzecie webinarium obiektowe
- 17 listopada 2020 r., godz. 10:00
- Czwarte webinarium obiektowe
- 24 listopada 2020 r., godz. 10:00
- Webinarium dotyczące BIM - 1 grudnia 2020 r., godz. 10:00
Lista dokumentów (na razie ich tytułów) do opiniowania znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach (po lewej stronie WR-D, WR-M).
Po ukazaniu się wszystkich Związek dokona wyboru tych, które będą dotyczyć kruszyw.
O wznowieniu prac zespołu oraz ustaleniu składu osobowego będziemy Państwa informować na
bieżąco.

