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550 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Olszynie w okręgu wyborczym nr 4, Rady Miejskiej w Karpaczu w okrę-
gu wyborczym nr 2  oraz Rady Gminy Osiecznica  w okręgu wyborczym nr 
3 

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

 
 

§ 1 
Zarządza się wybory uzupełniające do: 
– Rady Miejskiej w Olszynie w okręgu wyborczym  

nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Andrzeja Jasińskiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady 
nr I/2/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. 
W okręgu wyborczym nr 4 wybiera się 1 radnego. 

– Rady Miejskiej w Karpaczu w okręgu wyborczym  
nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Ryszarda Rzepczyńskiego, stwierdzonym uchwałą tej 
Rady nr XXXIX/250/05 z dnia 28 stycznia  
2005 r. 
W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radnego. 

– Rady Gminy Osiecznica w okręgu wyborczym nr 3, w 
związku z wygaśnięciem mandatu radnej Danuty Ko-
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zioł, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXVIII/ 
/148/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r.  
W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa  
w § 1, wyznacza się na niedzielę 24 kwietnia  
2005 roku. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2005 
r. (poz. 550) 

 
 
 

KALENDARZ  WYBORCZY 
 

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olszynie w okręgu wyborczym nr 4,  
Rady Miejskiej w Karpaczu w okręgu wyborczym nr 2 oraz Rady Gminy Osiecznica  

w okręgu wyborczym nr 3 
 
 

Termin wykonania  
czynności wyborczej Treść czynności 

do 23 lutego 2005 r. 
Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych 
radnych w okręgach wyborczych. 

do 5 marca 2005 r. 

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta/Burmistrza,  
informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych  
wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonych siedzibach terytorialnych 
komisji wyborczych.  

do 10 marca 2005 r. Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze terytorialnych komisji wy-
borczych. 

do 25 marca 2005 r. 
do godz. 2400 

Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym do zarejestrowania list kandydatów na 
radnych.  

do 3 kwietnia 2005 r. 

Powołanie przez Wójta/Burmistrza obwodowych komisji wyborczych. 
Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta/Burmistrza  
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych  
siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

do 9 kwietnia 2005 r. 
Rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych, zawierających numery list, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list. 

do 10 kwietnia 2005 r. Sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin.  
22 kwietnia 2005 r. 
godz. 2400 Zakończenie kampanii wyborczej. 

23 kwietnia 2005 r. Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców. 
24 kwietnia 2005 r. 
600–2000 Głosowanie 
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551 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta  

Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
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) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta 
Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3, w związku z 
wygaśnięciem mandatu radnego Artura Jażdżyka, 
stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXIX/143/05  
z dnia 27 stycznia 2005 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na 
niedzielę 24 kwietnia 2005 r. 

§ 3 

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

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 

 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2005 
r. (poz. 551) 

 
KALENDARZ  WYBORCZY 

do wyborów uzupełniających do  Rady Miasta Wojcieszów 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności 

do 23 lutego 2005 r. 
• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnoślą-

skiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych  
w okręgu wyborczym. 

do 5 marca 2005 r. 
• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, 

jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczo-
nej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie. 

do 10 marca 2005 r. • powołanie przez  Komisarza Wyborczego w Legnicy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcie-
szowie. 

do 25 marca 2005 r.  
do godz. 24oo • zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie list kandydatów na radnych. 

do 3 kwietnia 2005 r. 
• powołanie przez Burmistrza Miasta Wojcieszów obwodowej komisji wyborczej 
• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze  

i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej. 

do 9 kwietnia 2005 r. 
• rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie o zarejestrowa-

nych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list. 

do 10 kwietnia 2005 r. • sporządzenie w Urzędzie Miasta spisu wyborców. 
22 kwietnia 2005 r. 
godz. 2400 • zakończenie kampanii wyborczej. 

do 23 kwietnia 2005 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców. 
24 kwietnia 2005 r. 
godz. 600–2000 • głosowanie. 
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                                                          Wrocław, dnia 28 stycznia 2005 r. 
                   PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OWR-421-2/2005/3188/II-C/GM 
 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z 2001 r. Nr 41, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660 oraz z 
2004 r. Nr 162, poz. 1692) i art. 47 ust. 2, 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 oraz z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 oraz Nr 173, poz. 
1808), 

 
po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 21 stycznia 2005 r. 

FORTUM DZT SERVICE Sp. z o.o. 
z siedzibą w Świebodzicach 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 890013157 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

postanawiam 
przedłużyć termin obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia 29 października 2003 r.  
nr OWR-820/3188-A/4/2003/II/GM, zmienioną decyzją z dnia 23 listopada 2004 r. nr OWR-4210-86/2004/ /3188/II-
B/GM, do dnia 31 marca 2005 r. 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1, w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administra-
cyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 21 stycznia 2005 r. znak: L.dz.D/592/2004, zostało wszczęte postępo-
wanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2003 r. nr OWR-820/3188- 
-A/4/2003/II/GM, zmienioną decyzją z dnia 23 listopada 2004 r. nr OWR-4210-86/2004/3188/II-B/GM. 

Wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 marca 2005 r. Przedsiębiorstwo uzasad-
niło brakiem danych kosztowych za 2004 r., które to dane są niezbędne do opracowania nowej  taryfy dla ciepła. 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decy-
zja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmie-
niona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu 
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zmianie dotychczas obo-
wiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony. 

Ponieważ spełnione są przesłanki warunkujące zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, 
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 postępowa-
nia cywilnego).  

 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
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wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
 ODDZIAŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

 
Jadwiga Gogolewska 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 lutego 2005 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach  

w składzie Rady Powiatu Strzelińskiego 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 
r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu poda-
je do wiadomości publicznej, iż 

 
 
 

Rada Powiatu Strzelińskiego uchwałą nr XXVII/155/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. stwierdziła wy-
gaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Jacka Bielaszki z listy nr 3 – Koalicyjny 
Komitet Wyborczy SLD-UP. 
Na jego miejsce na podstawie uchwały Rady nr XXVIII/156/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. wstąpił 
Zdzisław Adamczyk – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów. 
 

 
KOMISARZ WYBORCZY 

WE WROCŁAWIU 
 

MARIAN GRUSZCZYŃSKI 
 

 



 
 –  1952  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 War-

szawy 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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