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4097 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Leśnej,  w  okrLeu  wyborczyk  nr  4  i  Rady  Mias a  Świeradów Zdrój, 

w okrLeu wyborczyk nr 3 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – 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, Nr 102, poz. 1055 
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) zarzą-
dza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się wybory uzupełniające do: 
– Rady Miejskiej w Leśnej, w okręgu wyborczym 

nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej 
Alicji rzczęsnej, stwierdzonym uchwałą tej Rady 
nr II/5/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. 
W okręgu wyborczym nr 4 wybiera się 1 radnego. 

– Rady Mias a Świeradów Zdrój, w okręgu wybor-
czym nr 3, w związku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Rolanda Marciniaka, stwierdzonym uchwa-
łą tej Rady nr II/8/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. 
W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa 
w § 1, wyznacza się na niedzielę 4 karca 2007 roku. 
 

§ 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 
zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w  Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolno-
śląskiego. 
 
 
 WOWEWODA DOLNOŚLŚrĄI 

 KRZYSZTOF GRZELCZYK 
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Załącznik do zarządzenia Woje-
wody Dolnośląskieeo z dnia 
12 erudnia 2006 r. (poz. 4097) 

 
 

KALENDARZ WYYORCZY 

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnej, w okrLeu wyborczyk nr 4 
i Rady Mias a ŚwieradówZdrój, w okrLeu wyborczyk nr 3 

 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 3 stycznia 2007 r. 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 
i liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych 

do 13 stycznia 2007 r. 

– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza, in-
formacji o  okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie terytorial-
nej komisji wyborczej,  

– zawiadomienie Ąomisarza Wyborczego w Weleniej Górze o utworzeniu komi-
tetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 18 stycznia 2007 r. 
– powołanie przez Ąomisarza Wyborczego w Weleniej Górze terytorialnych 

komisji wyborczych 
do 2 lutego 2007 r. 

do godz. 2400 

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych 

do 11 lutego 2007 r. 

– powołanie przez terytorialne komisje wyborcze obwodowych komisji wybor-
czych, 

– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza infor-
macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych 

do 17 lutego 2007 r. 

– rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zareje-
strowanych listach kandydatów na radnych, zawierających numery list, skró-
ty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umieszczone w zgło-
szeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 18 lutego 2007 r. – sporządzenie spisu wyborców w urzędach gmin 
2 marca 2007 r. 

godz. 2400 
– zakończenie kampanii wyborczej 

3 marca 2007 r. 
– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wy-

borców 
4 marca 2007 r. 

600  -   2000 

– głosowanie 
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4098 

  

 PREZES  Wrocław, dnia 8 grudnia 2006 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-49/2006/44/V-A/MĄ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217), oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ąodeks postę-
powania 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 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpa rzeniu wniosku 

z dnia 26 września uzupełnionego pismami z dnia 17 i 24 października, 
15 listopada oraz 5, 7 i 8 grudnia 2006 r. 

o zatwierdzenie taryfy dla ciepła 

Yielawskieeo PrzedsiLbiors wa Eneree yki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bielawie 

posiadającego numer ĄRr 0000181978 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

pos anawiak 

za wierdzić  aryfL dla ciepła 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji na okres do dnia 30 kwei nia 2008 r. 

 
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Ąodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki wiepl-
nej rp. z o.o. z siedzibą w Bielawie posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 28 paź-
dziernika 1998 r. nr Pww/466/44/W/3/98/ZW ze zmianą z dnia 24 września 1999 r. nr  Pww/466/r/44/W/3/99 
oraz koncesję na obrót ciepłem z dnia 28 października 1998 r. nr Oww/126/44/W/3/98/ZW ze zmianą z dnia 
24 września 1999 r. nr Oww/126/r/44/W/99, w dniu 27 września 2006 r. zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne 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 paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują 
okres ich obowiązywania.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsię-
biorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, 
poz. 1423). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania 
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku 
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finan-
sowego.  

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, 
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  
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Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na 
okres do 30 kwietnia 2008 r.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUwZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do rądu Okręgowego w Warszawie – rądu Ochrony Ąonkurencji 
i Ąonsumentów – 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 
Ąodeksu 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 
w części (art. 47949 Ąodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodnieeo Oddziału Terenoweeo UrzLdu Reeulacji Eneree-
 yki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskieeo 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. rtosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowa-
na do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. rtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania 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 

 ZASTĘPCA DYREKTORA 
 POŁUDNIOWO-ZAwHODNIEGO 
  ODDZIAŁU TERENOWEGO 
 URZĘDU REGULAwWI ENERGETYĄI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga Gogolewska 
 
 

YIELAWSKIE PRZEDSIĘYIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 
w Yielawie 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 8 grudnia 2006 r. nr OWR-4210-49/2006/44/V-A/MĄ 

 
 

I. PojLcia s osowane w  aryfie 

1) us awa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217); 

2) rozporządzenie  aryfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902); 

3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów  do  sieci  ciepłowniczych  oraz  eks-
ploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, 
poz. 1751); 

4) wy wórca ciepła – rpółdzielnia Mieszkaniowa 
z siedzibą w Bielawie prowadzące działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania ciepła; 

5) przedsiLbiors wo eneree yczne, sprzedawca –  
Bielawskie Przedsiębiorstwo Energetyki wieplnej 
„BEPEw” rp. z o.o. z siedzibą w Bielawie prowa-
dzący działalność gospodarczą w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji ciepła; 

6) erupa  aryfowa – grupę odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania; 

7) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go albo odcinek zewnętrznych instalacji odbior-
czych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem 
ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbior-
czymi w obiektach; 

8) sieć ciepłownicza –  połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 
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  9) wLzeł 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 insta-
lacji odbiorczych; 

10) ins alacja odbiorcza – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje, służące do transportowania cie-
pła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł 
ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru 
ciepłej wody w obiekcie; 

11) erupowy wLzeł cieplny – węzeł cieplny obsługują-
cy więcej niż jeden obiekt; 

12) zewnL rzna ins alacja odbiorcza – odcinki instala-
cji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach, w tym obiektach, w których zainstalowany 
jest grupowy węzeł cieplny; 

13) obiek  – budowlę lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi; 

14) układ pokiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, ze-
spół urządzeń, służących do pomiaru ilości i para-
metrów nośnika ciepła, których wskazania stano-
wią podstawę do obliczenia należności z tytułu 
dostarczania ciepła; 

15) koc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu; 

16) zakówiona koc cieplna – ustaloną 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 
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 instala-
cji; 

17) warunki obliczeniowe: 
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosfe-

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

b) normatywną temperaturę ciepłej wody. 

II. Zakres działalności eospodarczej związanej 
z zaopa rzeniek w ciepło 

Bielawskie Przedsiębiorstwo Energetyki wieplnej rp. 
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 
z dnia 28 października 1998 r. na: 
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr Pww/446/44/W/ 

/3/98/ZW  
ze zmianą z dnia 24 września 1999 r. nr Pww/466/ 
/r/44/W/3/99,  

– obrót ciepłem nr Oww/126/44/W/3/98/ZW  
ze zmianą z dnia 24 września 1999 r. nr Oww/126/ 
/r/44/W/3/99. 

III. Podział odbiorców ciepła na erupy  aryfowe 

Na podstawie §10 rozporządzenia taryfowego, w ni-
niejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy od-
biorców ciepła, w zależności od miejsca dostarczania 
ciepła. 

Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy, 

Grupa Y – 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 grupowych wę-
złów cieplnych sprzedawcy. 

 

IV. Ceny i s awki opła  
 
1. Rodzaje oraz wysokość s awek opła  sprzedawcy 
 

Grupy A 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Wednostki 

netto brutto∗ 
zł/MW/rok 17 611,92 21 486,54 

rtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1 467,66 1 790,55 

rtawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GW 7,49 9,14 
 
Grupy Y 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Wednostki 

netto brutto∗ 
zł/MW/rok 24 114,05 29 419,15 

rtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2 009,50 2451,60 

rtawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GW 8,16 9,96 
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Grupy D 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Wednostki 

netto brutto∗ 
zł/MW/rok 29 547,31 36 047,72 rtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 2 462,28 3 003,98 
rtawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GW 8,40 10,25 

∗ – stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 
 
 
2. Rodzaje cen wy wórcy ciepła 
 

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

 
 
3. S awki opła  za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
 

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

 
rtawki opłat 

Rodzaj przyłącza 
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%. 
 
 

V. Sposób obliczania opła  

– kiesiLczna ra a opła y za zakówioną koc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, 

– opła a 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 
cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbior-
czych,  albo  w  innych  miejscach  rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych 
w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy tary-
fowej, 

– opła a za nośnik ciepła – pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do 
napełniania i uzupełnienia 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,  

– kiesiLczna ra a opła y s ałej za usłuei 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,  

– opła a zkienna za usłuei 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, albo w innych miejscach rozgranicze-
nia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych 
w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej, 

– opła a za przyłączenie – obliczona jako iloczyn dłu-
gości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, 
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.  

VI. Warunki s osowania cen i s awek opła  

Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują przy za-
chowaniu standardów jakościowych obsługi odbior-
ców,  określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przy-
łączeniowego. 

W przypadkach: 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
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– 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. 

VII. Wprowadzanie zkian cen i s awek opła  

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w  Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolno-
śląskiego. 

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 wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 
 
 
 PREZEr ZARZŚDU 
 BEPEw 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – 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 Weleniej Górze, 58-506 Welenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. rłowackiego 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, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

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

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 

 

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski 

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21 

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 58 egz.                                              PL IrrN 0239-8362                       wena 5,84  zł (w tym 7% VAT) 
 


