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POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

 
 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 2/2023 r. 
 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego kotłów na paliwo stałe (przegląd) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13389-Wymogi-dotyczace-
etykietowania-energetycznego-kot%C5%82ow-na-
paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl  

2. Ochrona środowiska – Program działań na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 
(ocena) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13250-Ochrona-srodowiska-
Program-dzia%C5%82an-na-rzecz-srodowiska-i-klimatu-
2014-2020-ocena-_pl  

3. Przesył energii elektrycznej – alokacja zdolności przesyłowych i zarządzanie 
ograniczeniami przesyłowymi w europejskiej sieci energetycznej (aktualizacja) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13440-Przesy%C5%82-energii-
elektrycznej-alokacja-zdolnosci-przesy%C5%82owych-i-
zarzadzanie-ograniczeniami-przesy%C5%82owymi-w-
europejskiej-sieci-energetycznej-aktualizacja-_pl  

4. Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego kotłów na paliwo stałe (przegląd) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13389-Wymogi-dotyczace-
etykietowania-energetycznego-kot%C5%82ow-na-
paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl  
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Krajowe ustawy i rozporządzenia:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni 
ograniczających zabudowę 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/229  

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 stycznia 2023 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/226  

3. 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 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/295  

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/350  

5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie 
wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących 
gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w 
związku z sytuacją na rynku paliw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/327  

6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/322  

7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu 
wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej lub ciepła 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369655  

8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury 
współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369601  

9. Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369055  
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Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN 14511-1:2023-02 
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia 
pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- 
Część 1: Terminy i definicje 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14511-1-2023-02e.html  

2. PN-EN 14511-2:2023-02 
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia 
pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- 
Część 2: Warunki badań 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14511-2-2023-02e.html  

3. PN-EN 14511-3:2023-02 
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia 
pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- 
Część 3: Metody badań 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14511-3-2023-02e.html  

4. PN-EN 14511-4:2023-02 
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia 
pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- 
Część 4: Wymagania 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14511-4-2023-02e.html  

5. PN-EN 13476-3+A1:2020-12 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 
(PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i 
profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13476-3-a1-2020-12p.html  

6. PKN-ISO/TR 10358:2023-02 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Zbiorcza 
tablica klasyfikacji odporności chemicznej 

https://sklep.pkn.pl/pkn-iso-tr-10358-2023-02e.html  

7. PN-EN ISO 23611-4:2023-02 
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie 
próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-23611-4-2023-02e.html  

8. PN-EN 15502-2-1:2023-02 
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa 
dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym 
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15502-2-1-2023-02e.html  
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9. PN-EN ISO 24252:2023-02 
Systemy biogazowe -- Niedotyczące gospodarstw domowych i niedotyczące 
gazyfikacji 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-24252-2023-02e.html  

10. PN-EN ISO 10101-1:2023-02 
Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 1: 
Wymagania ogólne 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10101-1-2023-02e.html  

11. PN-EN ISO 10101-2:2023-02 
Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 2: 
Metoda miareczkowa 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10101-2-2023-02e.html  

12. PN-EN 13141-8:2023-02 
Wentylacja budynków -- Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań -- Część 8: Badania właściwości użytkowych bezprzewodowych 
urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem 
ciepła) 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13141-8-2023-02e.html  

13. PN-EN ISO 29462:2023-02 
Badanie w warunkach terenowych urządzeń filtracyjnych i systemów stosowanych 
w wentylacji ogólnej w celu określenia ich skuteczności oczyszczania w odniesieniu 
do wymiarów cząstek i oporów przepływu powietrza 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29462-2023-02e.html  

 

 

 

 

 

 

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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