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3203 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 3 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ące zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolno śląskiemu Urz ę-
dowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 
i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, 
Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 
i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz 
z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 90, poz. 757) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia  
nr 346 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2001 
r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego z 2002 r. Nr 16, poz. 418  
i Nr 206, poz. 2864, z 2003 r. Nr 42, poz. 1016, Nr 194, 
poz. 2755, z 2004 r. Nr 32, poz. 532 i Nr 147, poz. 2528 
oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 889) wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania 
określone w odrębnych przepisach: 
1) Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, 
2) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk  

i Męczeństwa, 
3) Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-

wego, 
4) Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego, 
5) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł-

nosprawności, 
6) Wojewódzka Komisja do Spraw Ocen Oddziaływa-

nia na Środowisko.”; 
2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. W skład delegatury w Wałbrzychu wchodzi takŜe 
Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego  
i Nadzoru, do zadań którego naleŜy: 
a) badanie uchwał rad gmin pod względem ich zgod-

ności z prawem, 
b) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem 
środków prawnych w ramach nadzoru nad działal-
nością komunalną gmin, 

c) przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego 
w sprawach wynikających z nadzoru nad działalno-
ścią komunalną gmin, 

d) przygotowywanie odpowiedzi na wniesione do sądu 
administracyjnego przez organy gmin skargi na za-
stosowane w ramach nadzoru środki prawne, 

e) wykonywanie kontroli kompleksowych, problemo-
wych i sprawdzających ujętych w planie kontroli za-
twierdzonym przez Wojewodę, 

f) wykonywanie kontroli doraźnych, w tym kontrolo-
wanie spraw związanych z załatwianiem skarg i 
wniosków, 

g) obsługa prawna Wojewody i delegatury.”; 
3) w § 15 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuj ą brzmienie: 

„3) przygotowywanie skarg do sądu administracyjne-
go w sprawach związanych z nadzorem wykony-
wanym przez Wojewodę,  

 4) prowadzenie spraw związanych z zaskarŜaniem 
ostatecznych decyzji administracyjnych do sądu 
administracyjnego,”; 

4) załącznik nr 1 do Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego we Wrocławiu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 
 
 

 
WOJEWODA DOLNOŚLASKI 

 
STANISŁAW ŁOPATOWSKI

 
 
 
 

Załącznik do zarz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 3 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3203) 
 
 

Wykaz przedsi ębiorstw pa ństwowych, dla których Wojewoda pełni funkcj ę organu zało Ŝycielskiego 
(stan na 3 sierpnia 2005 r.) 

 
 

1. Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „CENTROZŁOM-WROCŁAW” we Wrocławiu. 
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w śmigrodzie. 
3. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Legnicy z siedzibą w Wilkowie. 
4. Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kłodzku. 
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. 
6. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdnicy. 
7. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-LEGNICA” z siedzibą 

w Lubinie. 
8. Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych we Wrocławiu „POLWIERT”. 
9. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i InŜynierii Miejskiej we Wrocławiu. 

10. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa „CNOS” we Wrocławiu. 
11. Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Jaworze. 
12. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów w Wołowie. 
13. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Małuszynie. 
14. Państwowe Przedsiębiorstwo „DOM KSIĄśKI” we Wrocławiu. 
15. Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych w Jelczu-Laskowicach. 
16. Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „PRESKO” we Wrocławiu. 
17. Złotoryjskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Złotoryii. 
18. Cementownia „PODGRODZIE” w Raciborowicach. 
19. Piwnice Win „ROSVIN” w Kłodzku. 
20. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Legnicy. 
21. Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Bystrzycy Kłodzkiej. 
22. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej we Wrocławiu. 
23. Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych w Lubinie. 
24. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-InŜynieryjnego we Wrocławiu. 
25. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Godzikowicach. 

 

3204 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwa łę nr XXIII/137/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 
25 sierpnia 2004 r. w sprawie okre ślenia warunków cz ęściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dz iecka w rodzinie za-
stępczej (zm. uchwała nr XXVII/164/2004 Rady Powiatu w  Oławie z dnia
                                       22 grudnia 2 004 r.) 

 Działając na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 
i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Powia-
tu w Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/137/2004 Rady Powiatu w Oławie z  
dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat 
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,  
§ 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Starosta moŜe zwolnić częściowo z odpłatności ro-

dziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, jeŜe-
li: 
1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa  
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekra-
cza 150% kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy”. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 
 

JÓZEF HOŁYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3205 
UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę nr XXVII/165/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 
22 grudnia 2004 r. w sprawie okre ślenia warunków cz ęściowego lub cał-
kowite go zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, osób pe łnoletnich 
lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach  opieku ńczo-wycho-
                               wawczych Powiatu Oła wskiego 

 Działając na podstawie  art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 
i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Powia-
tu w Oławie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 W uchwale nr XXVII/165/2004 Rady Powiatu w Oławie z  
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków 
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częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opie-
kunów prawnych, osób pełnoletnich lub kuratorów z opłat 
za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych Powiatu Oławskiego, tytuł otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„w sprawie określenia warunków częściowego lub całko-
witego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, osób 
pełnoletnich lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

3206 
UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę nr XXV/154/2004 Rady Powiatu z dnia 27 pa ździernika 
2004 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla  uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławsk i finansowa nych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków bud Ŝe-
tu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
                                        Regionalneg o 

 Działając na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXV/154/2004 Rady Powiatu w Oławie  z 
dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad przyzna-
wania stypendiów  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Oławski finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budŜetu państwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wpro-
wadza się następujące zmiany 
a) § 3 pkt a otrzymuje brzmienie: 

„a) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub mia-
stach do 5 tysięcy  mieszkańców oraz w miastach 
do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma 
szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończą-
cych się maturą,”, 

b) § 7 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie: 
„c) zaświadczenia potwierdzającego miejsce stałego 

zameldowania w miejscowościach o jakich mowa 
w § 3 pkt 6.”, 

c) załącznik nr 1 wzór Wniosku o przyznanie stypendium 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych poprzez programy stypendial-
ne” z Zintegrowanego programu operacyjnego Rozwo-
ju regionalnego współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budŜetu państwa, otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

d) załącznik nr 2 wzór Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i 
materialnej ucznia otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w 
Oławie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 
2005 r. (poz. 3206) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 
2005 r. (poz. 3206) 

 
 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 177 –  16913  – Poz. 3206 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 177 –  16914  – Poz. 3206 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 177 –  16915  – Poz. 3207 i 3208 

 

3207 
UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę nr XXV/153/2004 Rady Powiatu z dnia 27 pa ździernika 
2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania styp endiów na wyrówny-
                        wanie szans edukacyjnych dl a studentów 

 Działając na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXV/153/2004 Rady Powiatu w Oławie  z 
dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla studentów, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 4 

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Po-

wiatu Oławskiego,”, 
b) ust. 2 pkt 2  otrzymuje brzmienie: 

„2) posiadają stałe zameldowanie na terenie wiej-
skim,”, 

2) § 5 ust. 2 pkt c otrzymuje brzmienie: 
„c) zaświadczenia potwierdzającego miejsce stałego 

zameldowania”. 
3) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stypendium przyznane jest na czas trwania nauki 
w roku akademickim, nie dłuŜej niŜ na 10 miesię-
cy.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w 
Oławie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI 

 
 
 
 

3208 
UCHWAŁA POWIATU STRZELI ŃSKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzeli ńskiego z dnia 
29 października 2004 r. w sprawi e ustalenia regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans ed ukacyjnych 
                                           dla stud entów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. W uchwale nr XXIV/135/04 Rady Powiatu Strzelińskie-
go z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustale-
nia regulaminu przyznawania i przekazywania stypen-
diów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla stu-
dentów w rozdziale 5 wypłata stypendium  
§ 7 punkt 3 otrzymuje brzmienie „Stypendium wypła-
cane jest od miesiąca października, maksymalnie w 9 
ratach”. 

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/135/04 Rady Po-
wiatu Strzelińskiego z dnia 29 października  
2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w 
Strzelinie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
ZBIGNIEW WORONIECKI 
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Załącznik do uchwały Rady Powiatu 
Strzeli ńskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3208) 
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3209 
UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 

zmiany uchwały nr XVI/111/04 Rady Powiatu w Polkowi cach z dnia 
29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu  przyznawania i prze-
kazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj nych dla uczniów 
                   szkół ponadgimnazjalnych powiatu  polkowickiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu w Polkowicach uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/111/04 Rady Powiatu w Polkowicach z 
dnia 29 listopada 2004 r. ws. ustalenia regulaminu przy-
znawania i przekazywania stypendium  
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego, wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) § 5 ustęp 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) złoŜenie wniosku o przyznanie stypendium, we-
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały”. 

2) § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wniosek wraz z zaświadczeniami, o których mo-

wa w ust.1 pkt 2 składa się w siedzibie Starostwa 
Polkowickiego w Polkowicach, ul. Górna 2, w 
terminie od 1 września do 16 września danego 
roku szkolnego”. 

3) § 7 ustęp 2 skreśla się. 
4) Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/111/04 otrzymuje 

brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

5) Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/111/04 otrzymuje 
brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

6) Załącznik nr 3 uchyla się. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Polkowickiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

PIOTR KOROBCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu w Polkowicach z dnia  
26 sierpnia 2005 r. (poz. 3209) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu w Polkowicach z dnia  
26 sierpnia 2005 r. (poz. 3209) 
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3210 
UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/112/04 Rady Powiatu w Polkowi cach 
z dnia 29 listopada 2004 w sprawi e ustalenia regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans ed ukacyjnych dla 
                                             studen tów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Polkowicach uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/112/04 Rady Powiatu w Polkowicach z 
dnia 29 listopada 2004 ws. ustalenia regulaminu przy-
znawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla studentów wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
1) § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust.1 pkt 1, 2 składa się w siedzibie Starostwa 
lub przesyła pocztą w terminie od  
1 września do 10 października danego roku aka-
demickiego.”  

4) § 7 ustęp 3 skreśla się; 
5) załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/112/04 otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Polkowieckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
PIOTR KOROBCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu 
w Polkowicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3210) 
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3211 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE  

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 

w sprawie upowa Ŝnienia dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Zawidowie do załatwiania indywidualny ch spraw z zakresu 
                pomocy materialnej o charakterze so cjalnym dla uczniów 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806) i art. 90m 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) Rada Miejska 
w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

UpowaŜnia się dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Zawidowie do załatwiania indywi-
dualnych spraw, o których mowa w art. 90m ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) z zakresu pomocy material-
nej o charakterze socjalnym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DOMINIK TRACZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3212 
UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 25 sierpnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 

 Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy 
w Radwanicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę adiacencką w wysokości 25% róŜnicy 
wartości nieruchomości. 

§ 2 

Opłata adiacencka wnoszona jest na rachunek budŜetu 
gminy wskazany w decyzji administracyjnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOBZDA 
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3213 
POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 4 lipca 2005 r. w Trzebnicy pomiędzy: 

Powiatem Trzebnickim z siedzibą: ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka 6, 
55-100 Trzebnica 
reprezentowanym przez: 
1. Przewodniczącego Zarządu − Marka Kolińskiego 
2. Wiceprzewodniczącego Zarządu − Adama Stockiego 
zwanym dalej Powiatem 
a 
gminą Wisznia Mała z siedziba ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała 
reprezentowaną przez: 
1. Wójta Gminy Wisznia Mała − Stanisława Moik 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy − Marii Januszek 
zwaną dalej Gmin ą 
w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania: „Budowa chodnika z odwod-
nieniem wzdłuŜ drogi powiatowej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała” na 
odcinku długości 950 mb. 

 
 

§ 1 

1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie art. 
5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142  
z 2001 r., poz. 1592 ze zmianami) realizację zadania 
pn. „Budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuŜ drogi 
powiatowej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała” 
na odcinku o długości 950 mb. 

2. Zakres rzeczowy zadania określa zał. nr 1 do mniej-
szego porozumienia − projekt budowlany zatwierdzony 
decyzją Starosty nr 258/04 z dnia 22 marca 2004 r., 
która jest ostateczna i prawomocna. 

3. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w dwóch 
etapach: 
• etap I − budowa chodnika − centrum wsi (na dł. 

270 mb) obok sklepu, świetlicy i kościoła, 
• etap II − budowa chodnika − (dł. 680 mb) chodnik 

wraz z odwodnieniem. 

§ 2 

1. Zakres powierzonych Gminie zadań obejmuje: 
1) przeprowadzenie procedury przetargowej w celu 

wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z ustawą − 
Prawo zamówień publicznych, w terminie umoŜli-
wiającym rozpoczęcie realizacji zadania  
w 2005 r. − z udziałem przedstawiciela Powiatu, 

2) zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) dokonanie odbioru przedmiotowego zadania  

z udziałem przedstawiciela Powiatu, 
5) uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie. 

2. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego zadania 
wymaga pisemnej zgody Powiatu. Dotyczy to takŜe 
robót dodatkowych lub zamiennych. 

§ 3 

1. Powiat zobowiązuje się do − z zastrzeŜeniem ust. 2, 
do zapewnienia środków finansowych na realizację 
zadania w ten sposób, Ŝe: 
• w 2005 r. przekaŜe Gminie kwotę 80.000,00 zł 

słownie (osiemdziesiąt tysięcy zł), 

• w 2006 r. przekaŜe Gminie kwotę 80.000,00 zł 
słownie (osiemdziesiąt tysięcy zł) z zastrzeŜeniem, 
Ŝe kwota przewidziana na 2006 r. zostanie przez 
Radę Powiatu uchwalona w budŜecie powiatu na 
2006 r. 

2. W przypadku przeznaczenia w budŜecie Powiatu na 
2006 r. kwoty niŜszej niŜ zaplanowana Powiat przeka-
Ŝe Gminie kwotę przyjętą w budŜecie na sfinansowa-
nie przedmiotowego zadania. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną 
przekazane Gminie po wykonaniu kaŜdego etapu za-
dania i dokonaniu  odbioru przez Gminę, na konto 
Urzędu Gminy Wisznia Mała nr 72 9591 0004 2001 
0020 0514 0002 w Banku Spółdzielczym w Oborni-
kach Śl. oddział w Trzebnicy w terminie 30 dni od daty 
przedłoŜenia przez Gminę opisanej i zatwierdzonej do 
zapłaty kopii prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 4 

Gmina zobowiązuje się zapewnić w 2005 r. środki finan-
sowe na współrealizację zadania w kwocie 50 tys. złotych 
z własnych środków. 

§ 5 

W przypadku zrealizowania I etapu zadania w części do 
31 grudnia 2005 r. Powiat Trzebnicki przekaŜe środki 
finansowe w części proporcjonalnej do wykonania zada-
nia, na podstawie kopii faktur wykonawcy opisanych i 
zatwierdzonych przez Gminę. 

§ 6 

Przedstawicielem Powiatu upowaŜnionym do udziału w 
przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
oraz procedurze odbioru zadania jest P. Wiesław Sadło-
cha − Kierownik ZDP w Trzebnicy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymaga- 
ją zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 8 
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W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie prze-
pisy k.c. 

§ 9 

Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia 
będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Po-
wiatu. 

§ 10 

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzem-
plarzach po 2 dla kaŜdej ze stron. 

§ 11 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

STAROSTA 
 

MAREK KOLIŃSKI 

 WÓJT GMINY 
 

STANISŁAW MOIK 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZADU 
 

ADAM STOCKI 

  
 
 

SKARBNIK GMINY 
 

MARIA JANUSZEK 
 

 
 
 
 
 
 
 

3214 
POROZUMIENIE 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

 Na podstawie art. 2 pkt 4, art. 33, w związku z art. 15 pkt 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) strony, tj. 

Wojewoda Dolno śląski Pan Stanisław Łopatowski , zwany dalej Przekazuj ą-
cym  
i 
Prezydent Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski , zwany dalej Przejmuj ącym  
zawierają porozumienie o następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Wojewoda zleca a Gmina Legnica przyjmuje zadanie 
przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stano-
wiących podstawę dochodów środka specjalnego, 
utworzonego zarządzeniem nr 33  Wojewody  Dolno-
śląskiego z dnia 2 marca 1999 r. z tytułu udostępnia-
nia nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od 
wojsk Federacji Rosyjskiej. 

2. Dokonanie inwentaryzacji konieczne jest z uwagi na 
likwidację środka specjalnego która nastąpiła  
z dniem 1 stycznia 2005 r., na podstawie art. 1  
pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 273,  
poz. 2703) i w wyniku której Prezydent Miasta Legnicy, 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, 
przejmuje zadanie związane z naliczaniem i pobiera-
niem naleŜności za udostępnianie nieruchomości, o 
których mowa w pkt 1. 

§ 2 

Zakres powierzonych spraw obejmuje w szczególności: 
1) inwentaryzację wierzytelności, powstałych z tytułów: 

sprzedaŜy nieruchomości, oddania nieruchomości w 
uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowania, najmu, dzierŜa-
wy, zarządu, trwałego zarządu, przeprowadzoną w 
oparciu o dokumenty źródłowe byłego Urzędu Rejo-
nowego w Legnicy, przejęte protokołem zdawczo-
odbiorczym z dnia 18 stycznia 1999 r., od pełnomocni-
ka ds. zamknięcia Urzędu Rejonowego w Legnicy, 
przez „Urząd Miasta w Legnicy”, 

2) inwentaryzację wierzytelności powstałych z tytułów 
wymienionych w pkt 1, po dniu 1 stycznia  
1999 roku, dotyczących nieruchomości udostępnia-
nych przez Prezydenta Legnicy, jako organu reprezen-
tującego Skarb Państwa, którymi gospodarował na 
podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 
r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Pań-
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stwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. 
Nr 79, poz. 363 ze zm.), 

3) tabelaryczne zestawienie danych z inwentaryzacji,  
o których mowa w pkt 1 i 2, sporządzonych na arku-
szach spisowych, odpowiednio dla kaŜdego z tytułów 
wg załączonego wzoru − stanowiącego integralną 
część porozumienia (zał. nr 1) − z uwzględnieniem 
wszelkich zmian, stanu faktycznego  
i prawnego takich jak: podziały nieruchomości, zmiany 
ich powierzchni, zmiany wysokości opłaty rocznej, 
zbycie nieruchomości, umorzenie naleŜności itp. 
Arkusze spisowe naleŜy sporządzić dla kaŜdego zo-
bowiązania odrębnie,  w rozbiciu na poszczególne la-
ta. 

4) Porównanie danych poinwentaryzacyjnych z wykazem 
dłuŜników znajdujących się w ewidencji księgowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu: 
− wieczystego uŜytkowania, 
− spłaty rat za sprzedaŜ, 
− naleŜności lat przyszłych  
i Urzędu Miejskiego w Legnicy z tytułu: 
− wieczystego uŜytkowania, 
− spłaty rat za sprzedaŜ nieruchomości, 
− uŜytkowania, 
− najmu, 
− dzierŜawy, 
− trwałego zarządu, zarządu, 
− naleŜności lat przyszłych 
wg stanu na 31 grudnia 2004 roku, po uwzględnieniu 
zapłaconych w latach 1999−2004 wpłat. 

5) Sporządzenie wykazu zobowiązań stanowiących pod-
stawy przypisów księgowych wg stanu na dzień 1 
stycznia 2005 r., z podziałem na zobowiązania ustalo-
ne w pkt 4 oraz inne wynikające  
z ustaleń pkt 1 i 2, w szczegółowości do paragrafu. 

6) Czynności wymienione w punktach 1−5 dokonuje ko-
misja inwentaryzacyjna powołana przez Prezydenta 
Legnicy. 

§ 3 

Strony porozumienia ustalają termin przekazania rozli-
czenia inwentaryzacji na dzień 15 listopada 2005 r. 

§ 4 

1. Przekazujący z części budŜetowej, której jest dyspo-
nentem, przekazuje Przejmującemu dotację w wyso-
kości 44.400 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące 
czterysta złotych) w dziale 700 rozdziale 70005 § 
2020. 

Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań okre-
ślonych w § 2 niniejszego porozumienia. 

2. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy 
Przyjmującego: 
Urząd Miasta Legnica Bank PeKaO S.A. l O/Legnica 
40124014731111000025212040 wg następującego 
harmonogramu:  
kwota 13.300 zł termin 15 września 2005 r.  
kwota 20.000 zł termin 30 września 2005 r.  
kwota 11.100 zł termin 31 października 2005 r. 

3. Dotacja  przekazana,  a niewykorzystana w terminie 
do dnia 31 grudnia 2005 r. podlega zwrotowi na ra-
chunek wydatków Przekazującego w NBP: 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Wydział Finansów i BudŜetu 
17 1010 1674 0000 5522 3000 0000 

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobrana nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości 
podlega rygorom przewidzianym w art. 93 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). 

§ 5 

Porozumienie moŜe zostać zmienione lub rozwiązane za 
zgodą stron, w terminie wspólnie ustalonym. 

§ 6 

1. Wojewoda, w ramach ustawowej kontroli, oceni wyko-
nanie zakresu powierzonych zadań wymienionych w § 
2 pkt 1−4, na podstawie przedstawionych arkuszy spi-
sowych oraz dokona kontroli zgodności przedstawio-
nego wykazu zobowiązań wymienionego w pkt 5 § 2 
ze stanami księgowymi. 

2. W przypadku niewykonania powierzonego zadania w 
terminie określonym w § 3 nastąpi ustalenie protoko-
larne przyczyn niedotrzymania terminu  i wskazania 
nowego terminu zaakceptowanego przez obie strony 
porozumienia, jednak nie dłuŜej niŜ do końca 2005 r. 

§ 7 

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzem-
plarzach, po 2 dla kaŜdej ze stron. 

§ 8 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 
31 sierpnia 2005 r. (poz. 3214) 
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 PREZES      Wrocław, dnia 17 sierpnia 2005 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-26/2005/44/IV-A/DT 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 i w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, 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 z 2005 r. Nr 62, poz. 552) i 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, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, 
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, 
poz. 682) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 10 maja 2005 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 2 i 20 czerwca 2005 r., 

7 lipca 2005 r. oraz 2 i 12 sierpnia 2005 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Bielawskiego Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej „BEPEC” Sp. z o.o . 
z siedzibą w Bielawie  

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 890669550 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

zatwierdzi ć taryf ę dla ciepła 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik  
do niniejszej decyzji, 

na okres do 30 września 2006 r. 
 

UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję 
ciepła nr PCC/446/44/W/3/98/ZJ ze zmianą z dnia 24 września 1999 r.  
nr PCC/466/S/44/W/3/99 i obrót ciepłem nr OCC/126/44/W/3/98/ZJ ze zmianą z dnia 24 września 1999 r.  
nr OCC/126/S/44/W/3/99, w dniu 11 maja 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje, 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, proponują okres ich obowiązywania oraz przedkładają je Prezesowi URE 
do zatwierdzenia. 

W trakcie postępowania administracyjnego zaistniała konieczność ustalenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki współczynnika korekcyjnego określającego projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsię-
biorstwa oraz zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji ciepła Xw = 95,8%. Przy jego ustalaniu kierowano się zasadami określonymi  
w § 25 ust. 9 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 w dalszej 
części rozporządzeniem taryfowym. 

Po dostosowaniu taryfy dla ciepła według ustalonego współczynnika korekcyjnego, taryfa spełnia kryteria okre-
ślone w art. 44 i art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz jest zgodna z przepisami rozporządzenia taryfowego. 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania stawek 
opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania tary-
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fy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego.  

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych, o którym mowa w 
art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, poniewaŜ uwzględ-
nia ochronę interesów odbiorców. 

Prezes URE nie ustalił wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 – ustawy 
Prawo energetyczne. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa do dnia 
30 września 2006 r., stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 3 lit b) ustawy – Prawo energetyczne.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. 
 

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 Kodeksu po-
stępowania cywilnego).  

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

Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenoweg o Urzędu Regulacji 
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-5 7, 50-032 Wrocław. 

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

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

 
 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
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BIELAWSKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  
W BIELAWIE 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr OWR-4210-26/2005/44/IV-A/DT 

 
 

I. Pojęcia stosowane w taryfie 

1) 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 i Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), 

2) rozporz ądzenie taryfowe  – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania i kalkulacji  
taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), 

3) rozporz ądzenie przył ączeniowe  – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji 
tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167,  
poz. 1751), 

5) wytwórca ciepła  – Spółdzielnia Mieszkaniowa  
z siedzibą w Bielawie prowadząca działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, 

6) dystrybutor ciepła  – Bielawskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej ”BEPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bielawie prowadząca działalność gospodarczą w za-
kresie przesyłania i dystrybucji ciepła, 

7) sieć ciepłownicza  – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

8) przył ącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego 
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za 
grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łą-
czący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w 
obiektach, 

9) węzeł cieplny  – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje słuŜące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regu-
lacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbior-
czych, 

10) grupowy w ęzeł cieplny  – węzeł cieplny obsługujący 
więcej niŜ jeden obiekt, 

11) zewnętrzna instalacja odbiorcza  – odcinki instala-
cji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

12) obiekt  – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 

13) układ pomiarowo-rozliczeniowy  – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, słuŜących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podsta-
wę do obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania 
ciepła, 

14) moc cieplna  – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w 
ciągu godziny, 

15) zamówiona moc cieplna  – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występu-
je w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, 
która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wy-
maganiami technologicznymi dla tego obiektu jest 
niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza  
w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
16) przył ączeniowa moc cieplna  – moc cieplna ustalo-

na przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej 
sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy 
cieplnej przez odbiorców, po uwzględnieniu strat 
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią 
oraz niejednoczesności występowania szczytowego 
poboru mocy cieplnej u odbiorców, 

17) warunki obliczeniowe:  
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej,  
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 
18) sezon grzewczy  – okres, w którym warunki atmos-

feryczne powodują konieczność ciągłego dostarcza-
nia ciepła w celu ogrzewania obiektów. 

II. Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej  
z zaopatrzeniem w ciepło 

Bielawskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem na terenie 
gminy Bielawa. 
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na: 
– przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 28 października 

1998 r. nr PCC/446/44/W/3/98/ZJ ze zmianą z dnia 24 
września 1999 r. nr PCC/466/S/44/W/ /3/99, 

– obrót ciepłem z dnia 28 października 1998 r.  
nr OCC/126/44/W/3/98/ZJ ze zmianą z dnia  
24 września 1999 r. nr OCC/126/S/44/W/3/99. 

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10.1. rozporządzenia taryfowego,  
w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy 
odbiorców ciepła, w zaleŜności od miejsca dostarczania 
ciepła. 
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Grupa A  – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedaw-
cy, 

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

Grupa D  – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupo-
wych węzłów cieplnych sprzedawcy, 

 
 

IV. Ceny i stawki opłat 
 

1. Rodzaje oraz wysoko ść stawek opłat sprzedawcy 
 

Grupa  A 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość stawek opłat 

netto brutto∗ 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 16 404,06 20 012,95 

rata miesięczna 1 367,01 1 667,75 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 6,94 8,47 

 
Grupa  B 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość stawek opłat 

netto brutto∗ 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
zł/MW/rok 22 408,65 27 338,55 

rata miesięczna 1 867,39 2 278,22 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 8,05 9,82 

 
Grupa  D  

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość stawek opłat 

netto brutto∗ 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
zł/MW/rok 23 942,89 29 210,33 

rata miesięczna 1 995,24 2 434,19 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 8,59 10,48 

 
∗ - stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 
2. Rodzaje cen wytwórcy ciepła 

W rozliczeniach z odbiorcami poza stawkami wymienionymi w niniejszej taryfie stosowane będą równieŜ:  
– cena za zamówioną moc cieplną (w zł/MW/rok), 
– cena ciepła (w zł/GJ), 
– cena nośnika ciepła (w zł/m3), 
ustalone przez wytwórcę ciepła. 

3. Stawki opłat za przył ączenie do sieci ciepłowniczej 

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za 
przyłączenie do sieci. 

 

RODZAJ PRZYŁĄCZA 
STAWKI OPŁAT 

Wysokość opłat – netto Wysokość opłat – brutto* 
Średnica przyłącza 2xDn zł/mb zł/mb 

40 133,39 162,74 
50 156,92 191,44 
65 182,03 222,08 
80 221,58 270,33 

100 277,44 338,48 
 

* stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w  wysokości 22%. 
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V. Sposób obliczania opłat 

– miesi ęczna rata opłaty za zamówion ą moc ciepln ą 
– pobierana w kaŜdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną dla danej grupy taryfowej, 

– opłata za ciepło  – pobierana za kaŜdy miesiąc,  
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-wego za-
instalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do 
zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i in-
stalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla 
danej grupy taryfowej, 

– opłata za no śnik ciepła  – pobierana za kaŜdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi 
iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napeł-
niania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach od-
biorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w 
węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej 
grupy taryfowej, 

– miesi ęczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe  
– pobierana w kaŜdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej 
za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, 

– opłata zmienna za usługi przesyłowe  – pobierana 
za kaŜdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbior-
czych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eks-
ploatacji urządzeń i instalacji określonych  
w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej, 

– opłata za przyłączenie – obliczona jako iloczyn długo-
ści przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej 
w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują przy zachowa-
niu standardów jakościowych obsługi odbiorców, określo-
nych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 
W przypadkach: 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprze-

daŜy ciepła, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wska-

zań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługują-

cych odbiorcy, 
– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone  
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do  
45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedze-
niem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wpro-
wadzenia. 
 
 
 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
 

JAROSŁAW TATOMIR 

  
 
 
 
 
 

 
 

3216 
OBWIESZCZENIE  

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 5 września 2005 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) i art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 
1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do 
publicznej wiadomości wyniki przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza-
Laskowic, przeprowadzonych w dniu 4 września 2005 r. 

Dane ogólne dotycz ące przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza-Lasko wic: 
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I. Głosowanie w dniu 4 wrze śnia 2005 r. 
 
1. Burmistrza wybierano spośród 2 zgłoszonych kandydatów. 
2. Uprawnionych do głosowania było 17 057 osób. 
3. W wyborach wzięło udział (wyborcy, którym wydano karty do głosowania) 4 020 wybor-

ców, to jest 23,57% uprawnionych. 
4.  Ogólnie liczba głosów oddanych w wyborach 4 020. 
5.  Głosów waŜnych oddano 3950, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6.  Głosów niewaŜnych oddano 70, to jest 1,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 
 
II. Wyniki przedterminowych wyborów burmistrza Jelc za-Laskowic. 
 
1. Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów. 
2. W głosowaniu w dniu 4 września 2005 r. wybrano burmistrza. 
3. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany burmistrzem: 

Szczęśniak Bogdan – zgłoszony przez KWW KOALICJA 2002 J-L . 
 
 
 

KOMISARZ WYBORCZY 
WE WROCŁAWIU 

 
MARIAN GRUSZCZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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