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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia 11 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych efektywnoÊci energetycznej
nowych wodnych kot∏ów grzewczych opalanych paliwami ciek∏ymi lub gazowymi2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909). 

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiajàcej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczàcych ekoprojektu dla produktów wyko-
rzystujàcych energi´ oraz zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
96/57/WE i 2000/55/WE (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005 r., str. 29).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258
oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 235, poz. 1700.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagaƒ dotyczàcych efektywnoÊci energetycznej no-
wych wodnych kot∏ów grzewczych opalanych paliwami
ciek∏ymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 218, poz. 1846) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) sposób oznakowania nowych wodnych kot∏ów
grzewczych, o których mowa w pkt 1; 

6) wzór znaku CE.”;

2) uchyla si´ § 9 i 10;

3) uchyla si´ za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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