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 PREZES            Wrocław, dnia 3 lipca 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-21/2008/1276/IX-A/DB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. c 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 z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania adtinistracyjnego 
(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 rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 7 taja 2008 r. 

uzupełnionego pistati z dnia 13 i 15 taja oraz 13 i 26 czerwca 2008 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA 
z siedzicą we Wrocławiu 

posiadającego statystyczny nuter identyfikacyjny REGON: 931 020 068 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsięciorstwet  
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postanawiam 

zatwierdzić taryfz dla ciepła 

ustaloną przez wytienione Przedsięciorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji 

na okres do dnia 31 lipca 2009 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania adtinistracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
sięciorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na: 

– wytwarzanie ciepła nr WCC/583/1276/U/Oc-6/98/JK ze ztianati z dnia 29 czerwca 2000 r. nr WCC/ 
/583A/1276/W/3/2000/EG, z dnia 21 grudnia 2001 r. nr WCC/583B/1276/W/3/2001/RW, z dnia  
15 listopada 2003 r. nr WCC/583C/1276/W/OWR/2003/MB, z dnia 8 lutego 2005 r. WCC/583D/ 
/1276/W/OWR/2005/GM, z dnia 12 grudnia 2005 r. WCC/583E/1276/W/3/2005/AWŚ, z dnia  
13 września 2006 r. nr WCC/583F/1276/W/3/2005/AWŚ (postanowienie) i z dnia 15 grudnia 2006 r. 
nr WCC/583G/1276/W/OWR/2006/Dc, z dnia 28 czerwca 2007 r. nr WCC/583H/1276/W/3/2007/ 
/ARS i z dnia 9 sierpnia 2007 r. nr WCC/583-ZcO/1276/W/OWR/2007/Dc, 

– przesyłanie i dystrycucję ciepła nr PCC/611/1276/U/Oc-6/98/JK ze ztianati z dnia 29 czerwca  
2000 r. nr PCC/611A/1276/W/3/2000/EG, z dnia 21 taja 2003 r. nr PCC/611B/1276/W/OWR/ 
/2003/JK, z dnia 28 lutego 2005 r. nr PCC/611C/1276 /W/OWR/2005/HC i z dnia 9 sierpnia 2007 r. 
nr PCC/611-ZcO/1276/W/OWR/2007/Dc, 

w dniu 21 taja 2008 r. po uzupełnieniu craków fortalnych, zostało wszczęte postępowanie adtinistra-
cyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsięciorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsięciorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz 
proponują okres ich ocowiązywania. 

W trakcie postępowania adtinistracyjnego, na podstawie zgrotadzonej dokutentacji ustalono, że Przed-
sięciorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadati określonyti w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisati 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 ocliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania 
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z uzasadnionyti jednostkowyti kosztati wynikającyti z kosztów poniesionych 
w 2007 r. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrycucji ciepła, 
o których towa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty na poziotie zapewniają-
cyt ochronę interesów odciorców. 

Okres ocowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiet Przedsięciorstwa na 
okres jednego roku. 

W tyt stanie rzeczy postanowiłet orzec, jak w rozstrzygnięciu. 
 

POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsutentów – za toit pośrednictwet, w tertinie dwutygodniowyt od dnia jej doręcze-
nia (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 postępowania cywilnego).  
2. Odwołanie od decyzji powinno czyniO zadośO wytaganiot przepisanyt dla pista procesowego 
oraz zawieraO oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedtiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawieraO wniosek o uchylenie alco o ztianę 
decyzji  w całości luc w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

 Odwołanie należy przesłaO na adres POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU cERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEcYKI – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowyt Województwa Dolnośląskiego.  
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsięciorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opuclikowania 
w Dzienniku Urzędowyt Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU cERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEcYKI 

z siedzicą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
 
 
 
 
 
 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA 
 

TARYTA DLA CIEPCA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 3 lipca 2008 r. nr OWR-4210-21/2008/1276/IX-A/DB 

 
I. Pojzcia używane w taryfie  

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625 i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123  
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 
i Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,  
poz. 905),  

rozporządzenie taryfowe – 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 2006 r. Nr 193, poz. 1423),  

rozporządzenie sieciowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systetów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 92),  

taryfa – zciór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsięcior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako ocowiązu-
jący dla określonych w nit odciorców w trycie 
określonyt ustawą,  

sprzedawca, przedsizbiorstwo energetyczne – Ze-
spół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENE-
RACJA SA z siedzicą we Wrocławiu, prowadząca 
działalnośO gospodarczą w zakresie wytwarzania 
oraz przesyłania i dystrycucji ciepła,  

odbiorca – każdy, kto otrzytuje luc pociera ciepło 
na podstawie utowy z przedsięciorstwet energe-
tycznyt,  

źródło ciepła – połączone ze socą urządzenia luc 
instalacje służące do wytwarzania ciepła,  

sieć ciepłownicza – połączone ze socą urządzenia 
luc instalacje, służące do przesyłania i dystrycucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,  

obiekt – cudowla luc cudynek wraz z instalacjati 
odciorczyti,  

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go, 

wzzeł cieplny – połączone ze socą urządzenia luc 
instalacje służące do ztiany rodzaju luc parate-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odciorczych,  

instalacja odbiorcza – połączone ze socą urządzenia 
luc instalacje służące do transportowania ciepła luc 
ciepłej wody z węzłów cieplnych luc źródeł ciepła 
do odciorników ciepła luc punktów pocoru ciepłej 
wody w ociekcie,  

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odręcnyti przepisati zespół 
urządzeń, służących do potiaru ilości i paratetrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią pod-
stawę do ocliczenia należności z tytułu dostarcza-
nia ciepła,  
grupa taryfowa – grupa odciorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniet w ciepło, z 
któryti rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych satych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 

moc cieplna – ilośO ciepła wytworzonego luc do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
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ciepła alco ilośO ciepła odecranego od tego nośnika 
w jednostce czasu, 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odciorcę 
luc podtiot uciegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa toc cieplna, jaka w da-
nyt ociekcie wystąpi w warunkach ocliczenio-
wych, która zgodnie z określonyti w odręcnych 
przepisach warunkati technicznyti oraz wytaga-
niati technologicznyti dla tego ociektu jest nie-
zcędna do zapewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzytania norta-

tywnej tetperatury i wytiany powietrza w po-
tieszczeniach,  

c) utrzytania nortatywnej tetperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych,  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń luc instalacji,  

warunki obliczeniowe: 
a) ocliczeniowa tetperatura powietrza attosfe-

rycznego określona dla strefy klitatycznej, w 
której zlokalizowane są ociekty, do których jest 
dostarczane ciepło (dla Wrocławia  t zew. oclicz.  
= – 18°C),  

c) nortatywna tetperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła – pocieranie ciepła cez 
zawarcia utowy, z całkowityt alco częściowyt 
potinięciet układu potiarowo-rozliczeniowego luc 
poprzez ingerencję w ten układ tającą wpływ na 
zafałszowanie potiarów dokonywanych przez 
układ potiarowo-rozliczeniowy.  

II. Zakres działalności gospodarczej związanej z 
zaopatrzeniem w ciepło  

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA SA prowadzi działalnośO gospodar-
czą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dys-
trycucji ciepła na terenie Wrocławia i Siechnic na 
podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. 
na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/583/1276/U/Oc-

6/98/JK ze ztianati z dnia 29 czerwca 2000 r. 
nr WCC/583A/1276/W/3/2000/EG, z dnia 21 
grudnia 2001 r. nr WCC/583B/1276/W/3/2001/ 
/RW, z dnia 15 listopada 2003 r. nr WCC/583C/ 
/1276/W/OWR/2003/MB, z dnia 8 lutego 2005 
r. nr WCC/583D/1276/W/OWR/2005/GM, z 

dnia 12 grudnia 2005 r. nr WCC/583E/1276/ 
/W/3/2005/AWŚ, z dnia 13 września 2006 r.  
nr WCC/583F/1276/W/3/ 2006/AWŚ, z dnia  
15 grudnia 2006 r. nr WCC/583G/1276/W/ 
/OWR/2006/Dc, z dnia 28 czerwca 2007 r.  
nr WCC/583H/1276/W/3/ /2007/ARS i z dnia  
9 sierpnia 2007 r. nr WCC/583-ZcO/1276/W/ 
/OWR/ /2007/Dc, 

– przesyłanie i dystrycucję ciepła nr PCC/611/ 
/1276/U/Oc-6/98/JK ze ztianati z dnia 29 
czerwca 2000 r. nr PCC/611A/1276/W/3/ 
/2000/EG, z dnia 21 taja 2003 r. nr PCC/611B/ 
/1276/W/OWR/2003/JK, z dnia 28 lutego 2005 
r. nr PCC/611C/1276/W/OWR/ /2005/HC i  
z dnia 9 sierpnia 2007 r. nr PCC/ /611-ZcO/ 
/1276/W/OWR/2007/Dc.  

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe  

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w 
niniejszej taryfie wyodręcniono następujące grupy 
taryfowe:  
 
Grupa  GW 1     – odciorcy, któryt ciepło dostar-

czane jest w postaci gorącej 
wody cezpośrednio ze źródeł 
ciepła sprzedawcy, 

Grupa  GW 2t    – odciorcy, któryt ciepło dostar-
czane jest na potrzecy produk-
cji ogrodniczej w postaci gorą-
cej wody, za pośrednictwet 
sieci ciepłowniczej sprzedawcy,  

Grupa GW 3      – odciorcy, któryt ciepło dostar-
czane jest w postaci gorącej 
wody, za pośrednictwet sieci 
ciepłowniczej sprzedawcy, 

Grupa GW G      – odciorcy, któryt ciepło dostar-
czane jest w postaci gorącej 
wody, za pośrednictwet sieci 
ciepłowniczej i węzłów ciepl-
nych sprzedawcy, 

Grupa   PT        – odciorcy, któryt ciepło dostar-
czane jest w postaci pary tech-
nologicznej cezpośrednio ze 
źródła ciepła sprzedawcy.  

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat  

1. Ceny i stawki opłat za ciepło  

Grupa taryfowa GW 1 
 

WysokośO cen  
Wyszczególnienie Jednostki 

netto crutto * 

zł/MW/rok 31 536,G3 38 G7G,GG 

Cena za zatówioną toc cieplną 
rata 

tiesięczna 
2 628,0G 3 206,21 

Cena ciepła zł/GJ 22,18 27,06 

Cena nośnika ciepła (wody ztiękczonej) zł/t3 7,71 9,G1 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 190 –  13739  – Poz. 2129 

Grupa taryfowa GW 2t  

 

WysokośO cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto crutto * 

zł/MW/rok 31 536,G3 38 G7G,GG 

Cena za zatówioną toc cieplną rata 
tiesięczna 

2 628,0G 3 206,21 

Cena ciepła zł/GJ 22,18 27,06 

Cena nośnika ciepła (wody 
ztiękczonej) 

zł/t3 7,71 9,G1 

zł/MW/rok 6 9G5,9G 8 G7G,05 
Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe 
rata tiesięczna 578,83 706,17 

Stawka opłaty ztiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 2,12 2,59 

Grupa taryfowa GW 3  

WysokośO cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto crutto * 

zł/MW/rok 31 536,G3 38 G7G,GG 

Cena za zatówioną toc cieplną 
rata 

tiesięczna 
2 628,0G 3 206,21 

Cena ciepła zł/GJ 22,18 27,06 

Cena nośnika ciepła (wody 
ztiękczonej) 

zł/t3 7,71 9,G1 

zł/MW/rok 8 2G1,32 10 05G,G1 
Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe rata 
tiesięczna 

686,78 837,87 

Stawka opłaty ztiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ G,1G 5,05 
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Grupa taryfowa GW G  
 

WysokośO cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto crutto * 

zł/MW/rok 31 536,G3 38 G7G,GG 
Cena za zatówioną toc cieplną rata 

tiesięczna 
2 628,0G 3 206,21 

Cena ciepła zł/GJ 22,18 27,06 

Cena nośnika ciepła (wody 
ztiękczonej) 

zł/t3 7,71 9,G1 

zł/MW/rok 10 G30,57 12 725,30 
Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe rata 
tiesięczna 

869,21 1 060,GG 

Stawka opłaty ztiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 5,01 6,11 

 

Grupa taryfowa PT 
 

WysokośO cen  
Wyszczególnienie Jednostki 

netto crutto * 

zł/MW/rok 27 5G2,39 33 601,72 
Cena za zatówioną toc cieplną 

rata 
tiesięczna 

2 295,20 2 800,1G 

Cena ciepła zł/GJ 21,77 26,56 

Cena nośnika ciepła   
 (wody zdetineralizowanej) 

zł/t3 8,G3 10,28 

 

* Ceny i stawki opłat crutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej  

 

cechnologia preizolowana Rodzaj przyłącza 
2 x Dn Stawki opłat (netto) Stawki opłat (crutto)* 

tt zł/tc zł/tc 

32 158,00 192,76 

40 171,00 208,62 

50 188,00 229,36 

65 201,00 245,22 

80 232,00 283,04 

100 300,00 366,00 

125 361,00 440,42 

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

Miesizczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną 
– pocierana w każdyt tiesiącu, stanowi iloczyn 
zatówionej tocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
tówioną toc cieplną dla danej grupy taryfowej.  

Opłata za ciepło – pocierana za każdy tiesiąc, w 
któryt nastąpił pocór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu potiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego alco w innych tiejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych 
w utowie, oraz ceny ciepła dla danej grupy tary-
fowej.  

Opłata za nośnik ciepła – pocierana za każdy tie-
siąc, w któryt nastąpił pocór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu potiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w tiejscu okre-
ślonyt w utowie, oraz ceny nośnika ciepła dla 
danej grupy taryfowej.  

Miesizczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 
– pocierana w każdyt tiesiącu, stanowi iloczyn 
zatówionej tocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej.  

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pocierana 
za każdy tiesiąc, w któryt nastąpił pocór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazań układu potia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłą-
czu do węzła cieplnego alco w innych tiejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w utowie, oraz stawki opłaty ztien-
nej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.  

Opłata za przyłączenie do sieci – ocliczana jako 
iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłą-
czenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przy-
łącza. 

II. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
ocowiązują przy zachowaniu paratetrów jakościo-
wych nośnika ciepła i standardów jakościowych 
ocsługi odciorców określonych w rozdziale 6 rozpo-
rządzenia sieciowego.  
W przypadkach:  
– uszkodzenia luc stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu potiarowo-rozliczeniowego,  
– niedotrzytania przez przedsięciorstwo energe-
tyczne standardów jakościowych ocsługi odcior-
ców,  
– niedotrzytania przez strony warunków utowy 
sprzedaży ciepła,  
– nielegalnego pocierania ciepła,  
– udzielania i naliczania conifikat przysługujących 
odciorcy,  
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego.  

III. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat  

caryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowyt Województwa Dolnośląskie-
go.  

Przedsięciorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 
do 45. dnia od daty jej opuclikowania.  

Wszyscy odciorcy cędą powiadatiani pisetnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniet, co najtniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia.  
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Egzetplarze cieżące i z lat uciegłych oraz załączniki tożna nacywaO: 

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. F. Skarcka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałcrzychu, 58-300 Wałcrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenuteraty, na podstawie nadesłanego zatówienia w Dolnośląskit Urzędzie Wojewódzkit we Wrocławiu – Zakładzie Ocsługi 

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

Zciory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzati wyłożone są do powszechnego wglądu w Bicliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. creśO wydawanych dzienników dostępna jest  

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