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3653 
UCHWAŁA RADY POWIATU Z ĄBKOWICKIEGO 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania przez Powiat Z ąbkowicki 
                                       udziałów lub  akcji 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1512 z późn. zm.)
Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwal, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nabycie przez Powiat Ząbkowicki (zwany dalej „Powia-
tem”) udziałów lub akcji odbywa się zgodnie z ofertą 
ich zbycia. 

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do prowadzenia ne-
gocjacji z oferentem w celu uzyskania korzystniejszej 
ceny i warunków kupna udziałów lub akcji. 

3. Nabycie udziałów lub akcji, o którym mowa w  
ust. 1, następuje z dochodów własnych Powiatu. 

4. Nabycie przez Powiat udziałów lub akcji wymaga opinii 
Komisji BudŜetowej. 

§ 2 

Zbywanie przez Powiat udziałów lub akcji odbywa się na 
zasadach określonych w poniŜszych paragrafach. 

§ 3 

1. Zbycie udziałów lub akcji Powiatu następuje w trybie: 
1) oferty ogłoszonej publicznie, 
2) przetargu publicznego, 
3) rokowań podjętych na podstawie publicznego za-

proszenia, 
4) przyjęcia oferty złoŜonej przez podmiot zaintereso-

wany nabyciem. 

2. Wybór trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd 
Powiatu. 

3. Zbycie przez Powiat udziałów lub akcji oraz tryb ich 
zbycia wymaga zaopiniowania przez Komisje BudŜe-
tową. 

§ 4 

Ogłoszenie o zamiarze zbycia udziałów lub akcji w trybie 
oferty ogłoszonej publicznie lub przetargu publicznego 
powinni zawierać co najmniej: 
1) nazwę i adres zbywcy, 
2) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego udziały lub 

akcje podlegają zbyciu, 
3) wartość nominalną udziału lub akcji, 
4) cenę wywoławczą zbycia jednego udziału lub akcji 

albo pakietu udziałów lub akcji, 
5) wysokość wadium oraz sposób jego wpłaty, 
6) sposób oznaczenia ofert, 
7) miejsce i czas składania ofert, 
8) sposób zapłaty ceny nabycia, 
9) miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji. 

§ 5 

Oferty składane zgodnie z ogłoszeniem o zbyciu udziałów 
lub akcji powinny zawierać: 
1) imię, nazwisko lub nazwę i adres oferenta, 
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
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3) inne dane ustalone przez Zarząd Powiatu a podane w 
ogłoszeniu o zbyciu. 

§ 6 

1. Przetarg lub rokowania z oferentami przeprowadza 
Zarząd Powiatu. 

2. Przetarg lub rokowania uznaje się za waŜne, jeŜeli ich 
przedmiotem jest co najmniej jedna oferta spełniająca 
warunki określone w ogłoszeniu, o którym mowa w § 
4. 

3. Do czynności związanych z przeprowadzeniem prze-
targu lub rokowań stosuje się odpowiednio przepisu 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JULIUSZ LIPSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3654 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Karpa cz 

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 oraz 
z 2001 r. Nr 28, poz. 319) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska 
w Karpaczu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLI/253/05 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Kar-
pacz wprowadza się następujące zmiany:  
1) § 9 otrzymuje brzmienie:  

„Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje, 
które pozostają pod kontrolą Rady i składają jej spra-
wozdania ze swojej działalności.”;  

2) w § 13 w ust. 5 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) przedkłada Burmistrzowi propozycje szkoleń dla 
radnych, biorąc pod uwagę zgłoszone przez nich po-
trzeby w tym zakresie.”; 

3) w § 16: 
a) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zakres przedmiotowy uchwał dotyczy:  
1) rozstrzygnięć określonych spraw publicznych o 

charakterze lokalnym,  
2) postanowień proceduralnych,  
3) deklaracji – zawierających samozobowiązanie 

się do określonego postępowania,  
4) oświadczeń – zawierających stanowiska  

w określonych sprawach,  
5) apeli – zawierających formalnie niewiąŜące we-

zwania adresatów zewnętrznych do określone-

go postępowania, podjęcia inicjatywy czy zada-
nia,  

6) opinii – zawierających oświadczenia wiedzy 
oraz oceny.”, 

b) uchyla się ust. 3; 
4) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„Sprawozdanie, o jakim mowa w § 29 pkt 3, składa 
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza w formie pisemnej, 
doręczając odpisy sprawozdania radnym na 6 dni 
przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych 
lub w inny skuteczny sposób, za potwierdzeniem od-
bioru.”; 

5) w § 47 uchyla się ust. 7 i 8. 

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ 
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3655 
UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 21 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzyt elno-
ści z tytułu nale Ŝności pieni ęŜnych jednostek organizacyjnych Gminy Woj-
cieszów, do których nie stosuje si ę przepisów ustawy – Ordynacja podat-
kowa, udzielania innych ulg w spł acaniu tych nale Ŝności oraz wskazania 
organów  
                                      do tego upraw nionych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 
art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu 
zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek 
organizacyjnych gminy z tytułu naleŜności pienięŜnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami”, wobec 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych 
dalej „dłuŜnikami”. 

§ 2 

1. Wierzytelność moŜe być umorzona w całości lub w 
części, jeŜeli: 
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 
2) nie moŜna ustalić dłuŜnika lub dłuŜnik zmarł, nie 

pozostawiając spadkobierców, 
3) ściągnięcie wierzytelności zagraŜa waŜnym intere-

som dłuŜnika, a w szczególności jego egzystencji, 
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodze-
niem i egzekucją wierzytelności byłyby równe albo 
wyŜsze od kwoty wierzytelności lub wierzytelność 
okazałaby się nieściągalna, 

5) wierzytelność uległa przedawnieniu. 
2. Umorzenie moŜe nastąpić na uzasadniony wniosek 

dłuŜnika. Dopuszcza się umorzenie z Urzędu, jeŜeli 
podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, po-
twierdzone są dokumentami znajdującymi się w po-
siadaniu jednostek organizacyjnych gminy. 

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada soli-
darnie więcej niŜ jeden dłuŜnik, moŜe nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wo-
bec wszystkich dłuŜników.  

§ 3 

1. Na wniosek dłuŜnika moŜna odroczyć termin zapłaty 
całości lub części wierzytelności, a takŜe rozłoŜyć na 
raty płatność całości lub części wierzytelności, jeŜeli 
przemawiają za tym udokumentowane trudności płat-
nicze dłuŜnika, a interes jednostki organizacyjnej nie 
stoi temu na przeszkodzie. 

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spła-
cie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od 
dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty. 

3. JeŜeli dłuŜnik nie spłaci wierzytelności w określonym 
terminie, wierzytelność staje się natychmiast wyma-
galna wraz z odsetkami naleŜnymi od dnia wymagal-
ności. 

§ 4 

1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
wierzytelności uprawnieni są: 
1) w zakresie wierzytelności Urzędu Miasta – Bur-

mistrz Miasta, 
2) w zakresie wierzytelności przysługujących jednost-

kom organizacyjnym gminy: 
a) kierownik jednostki organizacyjnej gminy, jeŜeli 

kwota wierzytelności nie przekracza 5.000 zł, 
b) Burmistrz – na wniosek kierownika jednostki w 

pozostałych przypadkach. 
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w  

ust. 1 pkt 2a, rozumie się naleŜność główną. 

§ 5 

Organ uprawniony do umarzania wierzytelności jest rów-
nieŜ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych na-
leŜności ubocznych. 

§ 6 

Organy wymienione w § 4 przedstawiają Radzie Miasta 
sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytel-
ności oraz udzielonych ulg wg stanu na 31 grudnia kaŜ-
dego roku kalendarzowego, które dołącza się do spra-
wozdania z wykonania budŜetu. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XI/50/99 Rady Miejskiej w Wojcie-
szowie z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie: zasad i 
trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelno-
ści jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 
 

PRZEWODNICZACY RADY 

IRENA KOSTIUK 
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3656 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 21 października 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/04 Rady Miejski ej w Wołowie 
z 30 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu umarzania 
wierzytelno ści jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z tytułu n aleŜno-
ści pieni ęŜnych, do których nie s tosuje si ę przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia  
                              1997 r. – Ordynacja p odatkowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 
15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Wołowie 
z 30 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Gminy Wołów z tytułu naleŜności pienięŜnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dokonuje się 
następujących zmian: 
1) W § 3 ust. 2 wykreśla się na końcu kropkę i dodaje się 

zwrot „lub za umorzeniem wierzytelności przemawia 
waŜny interes dłuŜnika lub interes publiczny”. 

2) W § 3 ust. 3 po słowach „wymienionych w ust. 1” doda-
je się słowa „i 2 oraz”. 

3) Paragraf § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Umorzenie 
wierzytelności w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 
pkt 4, 5, 6 następuje na pisemny wniosek dłuŜnika, a 

w przypadkach w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz ust. 
2 – takŜe z urzędu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Wołów. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie  
1 listopada 2005 r. 
 
 

PRZEWODNICZACA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ALINA JELEŃ 

 
 
 
 
 
 
 

3657 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 28 października 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIX/168/05 z dnia 11 
marca 2005 r. w sprawie ustalenia r egulaminu okre ślającego wysoko ść 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wy-
sług ę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za godziny ponadwymiarowe i 
godziny dora źnych zast ępstw, przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku  miesz kaniowego i 
innych składników 
                                 wynagrodzenia na 2 005 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) oraz przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXIX/168/05 Rady Miejskiej w Przemkowie 
z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia 
,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysłu-
gę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za wa-
runki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych skład-
ników wynagrodzenia na 2005 r." wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1. § 1. otrzymuje brzmienie: ,,Dodatek za wysługę lat 

przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia.” 

2. W § 4: 
1) pkt 1 skreśla się, 

2) pkt  11 skreśla się. 
3. § 8 skreśla się.        

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Przemków. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANIELA KLITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3658 
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 
21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzie lania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusi-
ce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z 
dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Prusice, zmienionej 
uchwałą nr LIV/318/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z 
dnia 27 kwietnia 2005 r., zmienionej uchwałą nr 
LVI/337/05 Rady Miasta i Gminy Prusice  
z dnia 10 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 
1) dochód miesięczny na jednego członka rodziny 

ucznia do kwoty 150,00 zł (I grupa), 
2) dochód miesięczny na jednego członka rodziny 

ucznia wyŜszy niŜ 150,00 zł i nieprzekraczający 
250,00 zł (II grupa), 

3) dochód na jednego członka rodziny ucznia wyŜszy 
niŜ 250,00 zł i nieprzekraczający 316,00 zł 
(III grupa)”, 

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„ Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do gru-
py dochodowej wynosi: 
1) przy I grupie – 100%, 
2) przy II grupie – 80%, 
3) przy III grupie – 50%.” 

§ 2 

Przepisy uchwały mają zastosowanie do wypłat od  
1 września 2005 r.   

§ 3 

Uchwała chodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.  
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
MARIUSZ KIEPUL 

3659 
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć pedagoga  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 42 ust. 7 pkt 3 
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Gminy 
w Kunicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dla 
pedagoga w ilości 20 godzin. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3660 
UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bukowiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Ra-
da Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ulicy połoŜonej za Placem Kościelnym w Bukowcu w 
kierunku wsi Krogulec, oznaczonej w ewidencji gruntów 
działką nr 228, nadaje się nazwę Widokowa. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Mysłakowice. 

 

§ 3 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
JOLANTA PECIAK 

3661 

  

                             PREZES                          Wrocław, dnia 31 października 2005 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-56(8)2005/30/IV/CP 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 45 
oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne (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, 
Nr 163, poz. 1362 i 175, poz.1462) i § 25 ust. 9 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),  

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 1 września 2005 r. znak ZC/150/2005  

uzupełnionego pismami z dnia 20 września, 6 i 20 października br. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Zakładu Ciepłowniczego Term-Hydral  Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 931129291 
zwanego w dalszej części decyzji Zakładem 

ustalam  
 
współczynnik korekcyjny Xw = 94,16% określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Zakładu oraz 
zmianę warunków wykonywania przez ten Zakład działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w pierw-
szym roku stosowania taryfy oraz wzywam Zakład do:  

• dostosowania taryfy w zakresie wytwarzania ciepła (załączonej do pisma z dnia 20 września 2005 r. znak: 
ZC/165/2005), do wysokości współczynnika Xw = 94,16% zgodnie z § 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 ob-
rocie ciepłem, 

• obliczenia skorygowanej średniej wskaźnikowej ceny ciepła, a takŜe skorygowania odpowiednich bazowych cen 
ciepła (tzn.: ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła) dla pierwszego roku stosowania ta-
ryfy, zgodnie z § 25 ust. 10 cytowanego rozporządzenia.  

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 Zakładu posiadającego koncesję z dnia 12 listopada 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/616/30/W/1/JK ze zmianą  z dnia 30 października 2003 r. nr WCC/616A/30/W/ 

/OWR/2003/JK,  
w dniu 9 września 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
ustalonej przez Zakład.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
oraz proponują okresy ich obowiązywania.  

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo energetyczne w związku z § 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, do zakresu kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nale-
Ŝy ustalanie współczynników korekcyjnych, określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przed-
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siębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalno-
ści gospodarczej.  

W trakcie postępowania administracyjnego, po przeprowadzonej analizie i weryfikacji kosztów przyjętych przez 
Zakład oraz dokonując oceny poziomu  cen w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi  
o podobnym zakresie działania, ustalono, Ŝe średnia wskaźnikowa cena ciepła w przedstawionym wniosku wynosi 
35,13 zł/GJ, co spowodowałoby wzrost opłat dla odbiorców ciepła o 14,66% w porównaniu do dotychczas stosowa-
nych. Jednoskładnikowa cena ciepła w dwu przedsiębiorstwach o podobnym profilu wytwarzania ciepła wynosi 29,12 
zł/GJ i 30,91 zł/GJ.  Uwzględniając powyŜsze, naleŜy stwierdzić, Ŝe Zakład zaproponował nadmierną dynamikę cen 
ciepła, znacznie przekraczającą planowany na 2005 r. wzrost cen towarów i usług przewidywany w ustawie budŜeto-
wej na 2005 r., który wynosi 3,5%. 
W związku z tym ustalono współczynnik korekcyjny, adekwatny do moŜliwości poprawy efektywności funkcjonowania 
Zakładu.  
Ustalony współczynnik korekcyjny „Xw” zapewnia Zakładowi w pierwszym roku stosowania taryfy, wzrost przychodów 
z działalności koncesjonowanej o ok. 8%. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. 

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 postępowa-
nia 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 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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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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