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3129 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 8 października 2004 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  
Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 2 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarzą-
dza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 2, w związku 
z wygaśnięciem mandatu radnego Jakuba Kosiń-
skiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XIX/ 
/138/04 z dnia 30 września 2004 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się 
na niedzielę 2 stycznia 2005 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa 
kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządze-
nia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
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Załącznik do zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 października 
2004 r. (poz. 3129) 

 
 
 
 

KALENDARZ  WYBORCZY 
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka 

 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

1 2 

do 3 listopada 2004 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 13 listopada 2004 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  
o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 
w Pielgrzymce 

do 18 listopada 2004 r. • powołanie przez  Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji  Wybor-
czej w Pielgrzymce 

do 3 grudnia 2004 r. 
do godz. 24oo 

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pielgrzymce list kandydatów na 
radnych 

do 12 grudnia 2004 r. • powołanie przez Wójta Gminy Pielgrzymka obwodowej komisji wyborczej 

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o nu-
merze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodo-
wej komisji wyborczej 

do 18 grudnia 2004 r. • rozplakatowanie obwieszczenia  Gminnej  Komisji Wyborczej w Pielgrzymce 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery 
list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentual-
nymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 19 grudnia 2004 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców 

31 grudnia 2004 r. 
godz. 2400 

• zakończenie kampanii wyborczej 

do 1 stycznia 2005 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej  spisów wy-
borców 

2 stycznia 2005 r. 
godz. 6oo – 20oo 

• głosowanie 
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3130 

  

 PREZES                   Wrocław, dnia 8 października 2004 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-49/2004/208/IV-A/JK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2, w związku z art. 30 ust. 1, art. 44 i 45 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, 
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, 
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, 
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 9 lipca 2004 r. 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMAL”  
Spółka Akcyjna w Lubinie 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 390 444 890 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

 
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji,  na okres do 30 listopada 2005 r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 
28 października 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/431/208/U/OT-6/98/JK, ze zmianami 

z dnia 25 stycznia 2001 r., nr WCC/431A/208/W/3/2001/MJ,  
z dnia 5 czerwca 2002 r., nr WCC/431B/208/W/7/OWR/2002/TT,  
z dnia 25 lutego 2003 r., nr WCC/431C/208/W/OWR/2003/HC,  

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/451/208/U/OT-6/98/JK, ze zmianami  
z dnia 10 września 1999 r., nr PCC/451/S/208/4/3/99,  
z dnia 10 stycznia 2001 r., nr PCC/451A/208/W/3/2001/MJ,  
z dnia 24 stycznia 2001 r., nr PCC/451B/208/W/3/2001/MJ,  
z dnia 22 lipca 2003 r., nr PCC/451C/208/W/OWR/2003/AŁ  

w dniu 23 lipca 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902) zwanego 
dalej rozporządzeniem taryfowym.  

Oceny kosztów uzasadnionych służących do ustalenia bazowych cen i stawek dokonano na podstawie uzasad-
nionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, określonych z uwzględ-
nieniem uzasadnionych jednostkowych kosztów wynikających z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, na podstawie sprawozdania finansowego, zbadanego zgodnie  
z przepisami o rachunkowości (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. 
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POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Ko-
deksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowa-
nia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
 
 
 

 
 

Miejskiej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
„Termal” Spółka Aksyjna 

w Lubinie 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 8 października 2004 r. nr OWR-4210-49/2004/208/IV-A/JK 

 
 

I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 
 
– ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.  
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,  
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.1808), 

– rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), 

– rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przy-
łączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz 
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 167, poz. 1751), 

– taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla 
określonych w nim odbiorców w trybie określonym 
ustawą, 

– przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
“TERMAL” S.A. w Lubinie, prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania  
i dystrybucji ciepła, 

– odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, 

– źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

– sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 
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– przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych 
za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, 
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi  
w obiektach, 

– węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 

– grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący 
więcej niż jeden obiekt, 

– instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie, 

– zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji 
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źró-
dło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

– obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 

– układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią pod-
stawę do obliczania należności z tytułu dostarczania 
ciepła, 

– zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku wystę-
puje w danym obiekcie dla warunków obliczenio-
wych, która zgodnie z warunkami technicznymi 
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiek-
tu jest niezbędna do zapewnienia: 
– pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

– utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

– prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
– warunki obliczeniowe: 

– obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-
rycznego określona dla strefy klimatycznej,  
w której zlokalizowane są obiekty, do których 
jest dostarczane ciepło, 

– normatywna temperatura ciepłej wody, 

– nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycz-
nym lub niezgodnie z umową. 

II.  Zakres działalności gospodarczej związanej  
z zaopatrzeniem w ciepło 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
“TERMAL” S.A. w Lubinie prowadzi działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesy-
łania i dystrybucji ciepła na terenie Lubina. 

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji  
z dnia 28 października 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/431/208/U/OT- 

-6/98/JK, ze zmianami: 
– z dnia 25 stycznia 2001 r., nr WCC/431A/208/ 

/W/3/2001/MJ,  
– z dnia 5 czerwca 2002 r., nr WCC/431B/208/ 

/W/7/OWR/2002/TT,  
– z dnia 25 lutego 2003 r., nr WCC/431C/208/W/ 

/OWR/2003/HC.  

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/451/208/ 
/U/OT-6/98/JK, ze zmianami: 
– z dnia 10 września 1999 r., nr PCC/451/S/208/ 

/4/3/99,  
– z dnia 10 stycznia 2001 r., nr PCC/451A/208/ 

/W/3/2001/MJ,  
– z dnia 24 stycznia 2001 r., nr PCC/451B/208/ 

/W/3/2001/MJ,  
– z dnia 22 lipca 2003 r., nr PCC/451C/208/W/ 

/OWR/2003/AŁ.  

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, wyod-
rębniono następujące grupy taryfowe: 
Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 

za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
sprzedawcy, 

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej  
i węzłów cieplnych sprzedawcy, 

Grupa C – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, 
grupowych węzłów cieplnych i zewnętrz-
nych instalacji odbiorczych sprzedawcy. 

 
 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
 

4.1. Ceny i stawki opłat dla ciepła 
 

Grupa A 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*  
zł/MW/rok 20 863,80 25 453,84 

Cena za zamówioną moc cieplną  
rata miesięczna 1 738,65 2 121,15 

Cena ciepła zł/GJ 19,36 23,62 
Cena nośnika ciepła zł/m3 10,02 12,22 

zł/MW/rok 7 672,98 9 361,04  
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 639,42 780,09 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 8,61 10,50 
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Grupa B 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

zł/MW/rok 20 863,80 25 453,84 
Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 1 738,65 2 121,15 

Cena ciepła zł/GJ 19,36 23,62 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,02 12,22 

zł/MW/rok 8 649,69 10 552,62 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 720,81  879,39 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,57 11,68 

 

Grupa C 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*  

zł/MW/rok 20 863,80 25 453,84 
Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 1 738,65 2 121,15 

Cena ciepła zł/GJ 19,36 23,62 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,02 12,22 

zł/MW/rok 9 071,19 11 066,85 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 755,93 922,23 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11,13 13,58 

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 
 
4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowni-

czej 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie 
do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia 
nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy 
i wystąpi o jej zatwierdzenie. 

V. Sposób obliczania opłat 

– Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

– Opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc,  
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilo-
ści dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego na przyłączu do węzła ciepl-
nego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, 
oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.  

– Opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do 
napełniania i uzupełniania ubytków wody w instala-
cjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny no-
śnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

– Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-

mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej. 

– Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za 
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej 
na podstawie odczytów wskazań układu pomiaro-
wo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu 
do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji 
odbiorczych, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które 
zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłą-
czeniowego. 
W przypadkach: 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców,  
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługu-

jących odbiorcy, 
– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone  
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
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Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na pod-
stawie cen i stawek opłat netto. 

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do  
45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprze-
dzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich 
wprowadzenia. 

 
 
 

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU 
ds. FINANSOWYCH  

  
EDWARD SIWAK DARIUSZ DOLAŚ 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców 

Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

2) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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