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UCHWAŁA RADY MIEJSIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU  
NR XVII/100/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gcina Duszniui-Zdrój na rou 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze 
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości   
12 950 503 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1, za-
łącznikiem nr 2. 
1) Dochody bieżące w wysokości  10 611 364 zł 
2) Dochody majątkowe w wysokości 2 339 139 zł. 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  
14 861 503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3  
1) wydatki bieżące w wysokości 11 591 309 zł,  
w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia w wysokości   
4 531 051 zł, 

b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości  
810 936 zł, 

c) wydatki na obsługę długu gminy w wysoko-
ści 101 000 zł, 

d) wydatki z tytułu dotacji w wysokości   
410 140 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości  3 270 194 zł.  
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi 
deficyt budżetu w kwocie 1 911 000 zł. 

§ 2 

Ustala się: 
1. Przychody budżetu w kwocie  2 443 250 zł, 
2. Rozchody budżetu w kwocie 532 250 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 4. 

3. Źródłem pokrycia deficytu stanowić będą przycho-
dy pochodzące z: 
a) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę  
2 443 250 zł 

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budże-
towego określa  załącznik nr 5. 
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§ 3 

1. Tworzy się rezerwy celowe i ogólną  wysokości  
279 480 zł, w tym: 
1) Rezerwę ogólną do 1% wydatków ogółem,  
tj. 101.000 zł, 

2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysoko-
ści do 1% t. 27.800 zł, 

3) Rezerwę celową w wysokości 150.680 zł,  
w tym: na odprawy w oświacie w kwocie 
50.680 zł oraz 100.000 zł jako zabezpieczenie 
środków finansowych dla powołanej od 1 lipca 
2008 r. nowej samorządowej. 

§ 4 
Ustala się: 
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 162 100 zł i wy-
datki na realizację zadań określonych w Gminnym Pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 5 
Ustala się: 
1. dochody budżetu związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom w kwocie 1 354 078 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 7, 

2. wydatki budżetu związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminom w kwocie 1 354 078 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 8, 

3. dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych w kwocie 23 000 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 7. 

§ 6 

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych: 
• Przychody w wysokości  6 459 163 zł, w tym 
dotacje z budżetu w wysokości 100 000 zł 

• Wydatki w wysokości  6 431 954 zł, w tym 
wpłata do budżetu nadwyżki środków obroto-
wych wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 7 

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w 
wysokości 236 800 zł i wydatki nimi finansowane w 
wysokości  230 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 8 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go gunduszu zchrony nrodowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w załączniku nr 11. 

§ 9 

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udziela-
nych: 
1. dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 

144 840 zł,  
2. dla zakładów budżetowych w kwocie 100 000 zł, 
3. na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie-
zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie-
działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 
165 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 10 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją 
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 13. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie  
z załącznikiem nr 14. 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizo-
wane z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających 
zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie  
z załącznikiem nr 15. 

§ 11 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych 
w roku budżetowym na: 
• Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-
go deficytu budżetu w wysokości 700 000 zł, 

• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 
wysokości 1 911 000 zł, 

• Spłatę wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredy-
tów w wysokości 532 250 zł. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania 
zobowiązań: 
• Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu do wyso-
kości ustalonego limitu, 

• Z tytułu realizacji wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów objętych 
dofinansowaniem ze środków UE – do wysoko-
ści kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w za-
łączniku nr 14, 

• Z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia działa-
nia gminy i których termin zapłaty upływa w ro-
ku następnym,  do kwoty  3 500 000 zł. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
• Dokonywania przeniesień w planie wydatków w 
„ramach działu” pomiędzy rozdziałami i paragra-
fami klasyfikacji budżetowej, 

• Przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień w 
planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej oraz w planie dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych, 

• Lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolno-
śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
 

PRZEWzDNIZZWZD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PIOTR ZILBERT 
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UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE  
NR 115/XVIII/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżet Miasta Piechowice na rou 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.201.327 zł, 
z tego: 
– dochody bieżące w wysokości        11.411.327 zł, 
– dochody majątkowe w wysokości        790.000 zł. 
Szczegółowy podział dochodów według źródeł po-
wstania oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.276.551 
zł. 
Podział wydatków budżetowych w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
Podział na działy i rodzaje wydatków zawiera za-
łącznik nr 2a. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem 
nr 3. 

3. Zadania inwestycyjne w 2008 roku zawiera załącz-
nik nr 3a do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.075.224 zł 
zostanie sfinansowany przychodami. 

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.100.000 
zł, których źródłem będzie: 
– pożyczka z WgzniGW  
w wysokości – 1.100. 000 zł, 

– kredyt w kwocie – 1.000.000 zł. 

§ 4 

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.024.776 zł 
z przeznaczeniem na: 
1) planowaną spłatę rat kredytów  
w kwocie – 791.776 zł, 

2) planowaną spłatę rat pożyczek  
w kwocie – 233.000 zł. 

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 
4 do uchwały. 

§ 5 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wy-
konywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego, 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 6 

1. Ustala się dochody w kwocie 81.285 zł z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 81.285 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 
Szczegółowy preliminarz wydatków na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Nar-
komanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
przedstawia załącznik nr 7. 

§ 7 

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżeto-
wego – Zakład Usług Komunalnych: 
przychody – 2.700.000 zł, wydatki – 2.688.160 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8, 
w tym: 
– wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu Usług 
Komunalnych w wysokości 89.500 zł, finanso-
wane ze środków własnych zakładu. 

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 
46.359 zł dla dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych –  ala Sportowa: 
dochody – 46.359 zł; wydatki – 46.359 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 9. 

§ 8 

1. Dotacje podmiotowe dla: 
1) gminnych instytucji kultury na  
łączną kwotę – 226.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 9 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
gunduszu zchrony nrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości: 
1) przychody  – 50.050 zł, 
2) wydatki   – 50.050 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10 

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 
23.244 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane  
z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
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§ 11 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-
ściowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w 
kwocie 800.000 zł. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartościowych na pokrycie występującego  
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 800.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne do wysokości określonej  
w załączniku nr 3, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 
w 2009 roku na łączną kwotę 900.000 zł, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżeto-
wych polegających na przenoszeniu wydatków 
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między dzia-
łami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków w jednym rozdziale oraz w planie do-
chodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym (2009) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku. 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13 

Prognozowana kwota długu na koniec 2008 roku wy-
nosi 4.139.000 zł. Załącza się prognozę łącznej kwoty 
długu i spłat pożyczek i kredytów na koniec 2008 roku 
i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega pu-
blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 
 
 

PRZEWzDNIZZAZA 
RADD MIASTA 

 
HALINA WIECZOREK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ 
NR 69/XVI/08 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 

w sprawie budżetu Miasta i Gcina Wleń na 2008 rou 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „c”, pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 165, art. 173, 
art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami) 
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustala się dochoda budżetu w wasouości 9.475.000 zł 
z tego: 
I. Dochoda bieżące 9.103.480 zł 
w tym: 
1. Wpływy z podatków i opłat 1.855.067 zł 
2. Udziały w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa 1.168.979 zł 

3. Pozostałe wpływy własne 183.700 zł 
4. Dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizację  
zadań zleconych gminie z zakresu  
administracji rządowej 1.711.898 zł 

5. Dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin 278.865 zł 

6. Subwencje ogólne z budżetu  
państwa 3.850.971 zł 

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na  
sprzedaż alkoholu 54.000 zł 

II. Dochoda cajątuowe 371.520 zł 
Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfika-
cji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera 
załącznik nr 1 do uchwały. 

Ustała się wadatui budżetu gcina  
w wasouości 10.420.000 zł 
z tego:  

I. Wadatui bieżące 7.868.140 zł 
w tym: 
1. Wynagrodzenia i pochodne od  
wynagrodzeń 3.671.960 zł 

2. Dotację podmiotową dla instytucji  
kultury 300.000 zł 

3. Dotacje dla organizacji  
pozarządowych 60.000 zł 

4. Dotacje dla  jednostek należących  
do sektora finansów publicznych 18.500 zł  

5. Dotacje przedmiotowe do cen  
usług komunalnych według  
stawek jednostkowych ustalonych  
przez Radę 143.600 zł 

6. Wydatki na obsługę długu publicznego 16.600 zł 
7. Wydatki na realizację zadań  
określonych w programie  
rozwiązywania problemów  
narkomanii i problemów alkoholowych 54.000 zł 

8. Pozostałe wydatki bieżące 3.603.480 zł 

II. Wadatui cajątuowe 2.551.860 zł  
w tym: 
1. Na finansowanie inwestycji 2.541.860  zł 
2. Na zakupy inwestycyjne 10.000 zł 
Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfi-
kacji budżetowej wydatków bieżących 
w tym: 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dota-
cji oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącz-
nik nr 2 do uchwały. 
Dochody i wydatki budżetu w układzie działów  
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącz-
nik nr 3 do uchwały. 

§ 2 

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala 
się w następujących kwotach: 
– przychody 1.851.885  zł 
w tym: 
– dotacje przedmiotowe do cen usług komunal-
nych 143.600 zł 

– wydatki 1.389.200  zł 
2. Przychody i wydatki dochodów własnych ustala się 
w następujących kwotach: 
– przychody 178.202 zł 
– wydatki 183 202 zł 

3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 
zawiera załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 3 

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 
1.711.898 zł związanych z realizacją zadań zleconych 
gminie z zakresu administracji rządowej zawiera za-
łącznik nr 5 do uchwały. 

§ 4 

Wykaz dotacji celowych, które zostaną przekazane  
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bie-
żących w kwocie 278.865  zł zawiera załącznik nr 6 
do uchwały. 

§ 5 

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 2.551.860 zł 
planowanych do realizacji w 2008 roku zawiera za-
łącznik nr 7 do uchwały. 

§ 6 

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury 
w kwocie 300.000 zł 
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2. Wykaz dotacji celowych w kwocie 60.000 zł na 
finansowanie zadań zleconych do realizacji jednost-
kom niezaliczanym do sektora finansów publicz-
nych  zawiera załącznik nr 10 do uchwały.  

§ 7 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
gunduszu zchrony nrodowisk i Gospodarki Wodnej: 
– przychody 5.050 zł 
– wydatki 6.050 zł 

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 
zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 8 

Ustala się rezerwy budżetowe  
w wysokości ogółem 300.000 zł 
z tego:   
1. Rezerwa ogólna  na nieprzewidziane  
wydatki 100.000 zł 

2. Rezerwa celowa  na realizację  
zadań własnych z zakresu zarządzania  
kryzysowego 15.000 zł 

3. Rezerwa celowa na wydatki  
nieplanowane w budżecie 85.000 zł 
w tym: 
– zimowe utrzymanie dróg, 
– dopłata do wynagrodzeń pracowników inter-
wencyjnych i robót publicznych, 

– niezbędne remonty mienia komunalnego.  
4. Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne 
w kwocie 100.000 zł 
w tym: 
– modernizacja dróg i chodników w mieście i gmi-
nie, 

– budowa infrastruktury wodociągowo-kanaliza-
cyjnej,   

– konserwacja zabytków. 

§ 9 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi 
deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń w kwocie 
945.000 zł. 

2. Deficyt ten zostanie pokryty z kredytu długotermi-
nowego. 

§ 10 

Ustala się: 
1. Przychody budżetu z tytułu kredytu  w kwocie 

1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa wodocią-
gu w Mieście Wleń – obręb Wleń II i Łupki”. 

2. Rozchody budżetu  z tytułu przypadających do spła-
ty rat kredytowych w 2008 r. w kwocie 55.000 zł. 

§ 11 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 
roku budżetowego w kwocie 1.165.000 zł oraz moż-
liwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z za-
łącznikiem nr 8 do uchwały. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 
1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w mak-
symalnej wysokości do 500.000 zł  w przypadku 
nierytmicznej realizacji dochodów budżetu. Zacią-
gnięty kredyt winien  zostać spłacony do 31 grud-
nia roku budżetowego. 

2. Zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 
2.500.000 zł. 

3. Lokowania wolnych środków w bonach skarbo-
wych i lokatach terminowych. 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegają-
cych na przenoszeniu wydatków między rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wleń. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWzDNIZZWZA 
RADD MIASTA I GMIND 

 
KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
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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 Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. g. 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 zbsługi 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 
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