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PREZES Wrocław, dnia 17 lipca 2008 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-4210-15/2008/2678/V-A/AŁ

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 3 w zwiSzku z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1uu7 r. – Prawo energetyczne tMz. U.
z 2006 r. Nr 8u, 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.
7u0 i Nr 130, poz. u05) oraz w zwiSzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1u60 r. – Kodeks postępowania administracyjnego tMz. U.
z 2000 r. Nr u8, poz. 1071, z 2001 r. Nr 4u, poz. 50u, z 2002 r. Nr 113,
poz. u84, Nr 153, poz. 1271 i Nr 16u, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 16u2 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego

KGHM POLSKA MIEDŹ SA
z siedzibS w nubinie

posiadajScego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 3u0 021 764
zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

zawartego w piśmie z dnia 14 kwietnia 2008 r., uzupełnionego pismami
z dnia: 5 i 20 maja, 10 czerwca, 8 i 11 lipca 2008 r.,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dza wiepda ustalonS przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiScS załScznik do niniej-
szej decyzji, na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1u60 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
w zwiSzku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1uu7 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa z dnia 14 kwietnia 2008 r., posiadajScego koncesje z dnia 12 listopada 1uu8 r. na:
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/57u/2678/U/3/u8/RW ze zmianami:

– z dnia 25 sierpnia 1uuu r. nr PCC/57uA/2678/W/3/uu,'
– z dnia 12 czerwca 2002 r. nr PCC/57uz/2678/W/OWR/2002/Mz,
– z dnia 21 maja 2004 r. nr PCC/57uC/2678/W/OWR/2004/HC,
– z dnia 7 lutego 2005 r. nr PCC/57uM/2678/W/OWR/2005/CP,
– z dnia 27 września 2007 r. nr PCC/57u-ZTO/2678/W/OWR/2007/JM,

– oraz na obrót ciepłem nr OCC/151/2678/U/3/u8/RW ze zmianami:
– z dnia 5 października 1uuu r. nr OCC/151A/2678/W/3/uu/RW,
– z dnia 22 czerwca 2004 r. nr OCC/151z/2678/W/OWR/2004/HC/JM,
– z dnia 27 września 2007 r. nr OCC/151-ZTO/2678/W/OWR/2007/JM,

w dniu 17 kwietnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadajS-
ce koncesje ustalajS taryfy dla paliw gazowych i energii oraz proponujS okres ich obowiSzywania. Przedło-
żona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44–46 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporzSdzenia Ministra Gospodarki z dnia u października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczes z tytułu zaopatrzenia w ciepło tMz. U.
z 2006 r. Nr 1u3, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiScych podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego
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roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikajScymi z kosztów poniesionych w roku spra-
wozdawczym.
Udział opłat stałych, w łScznych 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
Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiSzywania taryfy uznałem za właściwy, dajSc temu
wyraz w sentencji niniejszej decyzji
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do eSdu Okręgowego w Warszawie – eSdu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia tart. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1uu7 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47u46 pkt 1 i
art. 47u47 § 1 Kodeksu postępowania 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, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w
całości lub w części tart. 47u4u Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4u–57, 50-032 Wrocław.

3. etosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie
skierowana do ogłoszenia w Mzienniku Urzędowym Województwa MolnoślSskiego.

4. etosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opublikowania
w Mzienniku Urzędowy Województwa MolnoślSskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA
POŁUMNGOWO-ZACHOMNGEGO
 OMMZGAŁU TERENOWEGO

URZĘMU REGUnACJG ENERGETYKG
z siedzibS we Wrocławiu

Monika Gawlik
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KGHM Pozska Miedź Spódka Akwyjna w Lu inie

TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załScznik do decyzji Prezesa URE

z dnia 17 lipca 2008 r. nr OWR-4210-15/2008/2678/V-A/AŁ

1. O jaśnienia pojęć używanywh w taryfie

– ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1uu7 r. –
Prawo energetyczne tMz. U. z 2006 r. Nr 8u,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 21, poz.
124, Nr 52, poz. 343,  Nr 115, poz. 7u0 i Nr
130, poz. u05),

– rozporzSdzenie taryfowe – rozporzSdzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia u października 2006 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczes z tytułu zaopatrze-
nia w ciepło tMz. U. z 2006 r. Nr 1u3, poz.
1423),

– rozporzSdzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych – rozporzSdzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania sys-
temów ciepłowniczych tMz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. u2),

– taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowiS-
zujScy dla określonych w nim odbiorców w try-
bie określonym ustawS,

– przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
KGHM Polska Miedź epółka Akcyjna z siedzibS
w nubinie, prowadzSca działalność gospodarczS
w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu
ciepłem w Oddziałach Huta Miedzi „Głogów” w
Głogowie i Huta Miedzi „negnica” w negnicy,

– wytwórca ciepła – Energetyka sp. z o.o. z sie-
dzibS w nubinie, prowadzSca działalność gospo-
darczS w zakresie wytwarzania ciepła,

– odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębior-
stwem energetycznym,

– źródło ciepła – połSczone ze sobS urzSdzenia lub
instalacje służSce do wytwarzania ciepła,

– sieć ciepłownicza – połSczone ze sobS urzSdze-
nia lub instalacje, służSce do przesyłania i dys-
trybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów ciepl-
nych,

– przyłScze – odcinek sieci ciepłowniczej, dopro-
wadzajScy ciepło wyłScznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źródłem ciepła, łSczSce te instalacje z instala-
cjami odbiorczymi w obiektach,

– węzeł cieplny – połSczone ze sobS urzSdzenia
lub instalacje służSce do zmiany rodzaju lub pa-
rametrów nośnika ciepła dostarczanego z przy-
łScza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,

– obiekt – budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi,

– układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
zespół urzSdzes, służScych do pomiaru ilości i
parametrów nośnika ciepła, których wskazania

stanowiS podstawę do obliczenia należności z
tytułu dostarczania ciepła,

– grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystajS-
cych z usług zwiSzanych z zaopatrzeniem w cie-
pło, z którymi rozliczenia sS prowadzone na
podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,

– instalacja odbiorcza – połSczone ze sobS urzS-
dzenia lub instalacje, służSce do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub
źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów
poboru ciepłej wody w obiekcie,

– moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego no-
śnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,

– zamówiona moc cieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegajScy się o przyłSczenie
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna,
jaka w danym obiekcie wystSpi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w
odrębnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania nor-

matywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urzSdzes lub in-
stalacji,

– warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej, w
której sS zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,

b) normatywna temperatura ciepłej wody,
– nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła

bez zawarcia umowy, z całkowitym albo czę-
ściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ majScS wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy.

2. Zakres dziadaznoświ gospodarwzej związanej
z zaopatrzeniem w wiepdo

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczS w zakresie przesyłania i dystry-
bucji oraz obrotu ciepłem. Mziałalność ta jest pro-
wadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 li-
stopada 1uu8 r. na:
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/57u/

2678/U/3/u8/RW, ze zmianami:
z dnia 25 sierpnia 1uuu r. nr PCC/57uA/2678/

W/3/uu,
z dnia 12 czerwca 2002 r. nr PCC/57uz/2678/

W/OWR/2002/Mz,
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z dnia 21 maja  2004 r. nr PCC/57uC/2678/
W/OWR/2004/HC,

z dnia 7 lutego 2005 r. nr PCC/57uM/2678/
W/OWR/2005/CP,

z dnia 27 września 2007 r. nr PCC/57u-ZTO/
2678/W/OWR/2007/JM,

– obrót ciepłem nr OCC/151/2678/U/3/u8/RW, ze
zmianami:
z dnia 5 października 1uuu r. nr OCC/151A/

2678/W/3/uu/RW,
z dnia 22 czerwca 2004 r. nr OCC/151z/2678/

W/OWR/2004/HC/JM,
z dnia 27 lipca  2004 r. nr OCC/151C/2678/

W/OWR/2004/HC,
z dnia 27 września 2007 r. nr OCC/151-ZTO/

2678/W/OWR/2007/JM.

3. Podziad od iorwów wiepda na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporzSdzenia
taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujSce
grupy taryfowe:
Grupa Bw1/G – odbiorcy, którym ciepło dostarcza-

ne jest w postaci wody gorScej –
na potrzeby centralnego ogrzewa-
nia  ze źródła ciepła wytwórcy cie-
pła, za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej oraz grupowych wę-
złów cieplnych sprzedawcy – Huty
Miedzi „Głogów”,

Grupa Bw1/L– odbiorcy, którym ciepło dostarcza-
ne jest w postaci wody gorScej –
na potrzeby centralnego
ogrzewania  ze źródła ciepła
wytwórcy ciepła, za

za pośrednictwem sieci ciepłowni-
czej oraz grupowych węzłów
cieplnych sprzedawcy – Huty Mie-
dzi „negnica”,

Grupa Bw2/G – odbiorcy, którym ciepło dostarcza-
ne jest w postaci wody gorScej –
na potrzeby ciepłej wody użytko-
wej ze źródła ciepła wytwórcy cie-
pła, za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej oraz grupowych wę-
złów cieplnych sprzedawcy – Huty
Miedzi „Głogów”,

Grupa Bw2/L – odbiorcy, którym ciepło dostarcza-
ne jest w postaci wody gorScej –
na potrzeby ciepłej wody użytko-
wej ze źródła ciepła wytwórcy cie-
pła, za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej oraz grupowych wę-
złów cieplnych sprzedawcy – Huty
Miedzi „negnica”,

Grupa Bp/G – odbiorcy, którym ciepło dostarcza-
ne jest w postaci pary wodnej ze
źródła ciepła wytwórcy ciepła, za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej
sprzedawcy – Huty Miedzi „Gło-
gów”,

Grupa Bp/L – odbiorcy, którym ciepło dostar-
czane jest w postaci pary wodnej
ze źródła ciepła wytwórcy ciepła,
za pośrednictwem sieci ciepłow-
niczej sprzedawcy – Huty Miedzi
„negnica”.

4. Ceny i stawki opdat

4.1 Rodzaje oraz wysokość stawek opdat sprzedawwy

Grupa Bw1/G

Wysokość stawek opłat
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

zł/MW/rok 7.640,84 u.321,82etawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe rata miesięczna 636,74 776,82

etawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ 6,63 8,0u

Grupa Bw1/L

Wysokość  stawek opłat
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

zł/MW/rok 2.813,82 3.432,86etawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe rata miesięczna 234,4u 286,08

etawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ 7,70 u,3u
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Grupa Bw2/G

Wysokość  stawek opłat
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

zł/MW/rok u.u7u,65 12.175,17etawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe rata miesięczna 831,64 1.014,60

etawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ 7,46 u,10

Grupa Bw2/L

Wysokość stawek opłat
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

zł/MW/rok 3.866,71 4.717,3uetawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

rata miesięczna 322,23 3u3,12

etawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ u,41 11,48

Grupa Bp/G

Wysokość stawek opłat
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

zł/MW/rok 7.01u,58 8.563,8uetawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

rata miesięczna 584,u7 713,66

etawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ 3,4u 4,26

Grupa Bp/L

Wysokość stawek opłat
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

zł/MW/rok 2.801,73 3.418,11etawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

rata miesięczna 233,48 284,85

etawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ 1,80 2,20

* stawki opłat brutto zawierajS podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
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4.2 Rodzaje wen wytwórwy wiepda

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy
sprzedaży ciepła będS, uwzględniały również:
– ceny za zamówionS moc cieplnS tw zł/MW),
– ceny ciepła tw zł/GJ),
– ceny nośnika ciepła dostarczonego do napełnia-

nia i uzupełniania jego ubytków w instalacjach
odbiorczych tw zł/m3),

ustalone w taryfie wytwórcy ciepła.

4.3 Stawki opdat za przydąwzenie
do siewi wiepdowniwzej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłSczenie do
sieci, ponieważ nie planuje się przyłSczenia nowych
odbiorców. Jeżeli wystSpi taka potrzeba, przedsię-
biorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany
taryfy i wystSpi o jej zatwierdzenie.

5. Sposó  o ziwzania opdat

Miesięwzna rata opdaty za zamówioną mow wiepzną
– pobierana w każdym miesiScu, stanowi iloczyn
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówionS moc cieplnS dla danej grupy taryfowej.
Opdata za wiepdo – pobierana za każdy miesiSc, w
którym nastSpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazas układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłSczu do
węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urzSdzes i instalacji określonych
w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy tary-
fowej.
Opdata za nośnik wiepda – pobierana za każdy mie-
siSc, w którym nastSpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do
napełniania i uzupełnienia tego nośnika w instala-
cjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazas układu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego w węźle cieplnym, albo innych
miejscach określonych w umowach, oraz ceny no-
śnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięwzna rata opdaty stadej za usdugi przesydowe –
pobierana w każdym miesiScu, stanowi iloczyn za-

mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty sta-
łej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opdata zmienna za usdugi przesydowe – pobierana
za każdy miesiSc, w którym nastSpił pobór ciepła,
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazas układu pomia-
rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłS-
czu do węzła cieplnego albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urzSdzes i instalacji
określonych w umowach, oraz stawki opłaty
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy tary-
fowej.

6. Warunki stosowania wen i stawek opdat

Zawarte w taryfie stawki opłat obowiSzujS przy
zachowaniu parametrów jakościowych nośnika
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporzSdzenia o
funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych

wskazas układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców,

– niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzedaży ciepła,

– nielegalnego pobierania ciepła,
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujScych

odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4
rozporzSdzenia taryfowego.

7. Wprowadzanie zmian wen i stawek opdat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w
Mzienniku Urzędowym Województwa MolnoślSskiego.
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 będS powiadamiani pisemnie o
wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia.

PEŁNOMOCNIK
ds. taryf dla energii elektrycznej

ciepła i gazu

Izabela Chińska
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Egzemplarze bieżSce i z lat ubiegłych oraz załSczniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– MolnoślSskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-u51 Wrocław, pl. Powstasców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– MolnoślSskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Melegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 2u, tel. 0-75/764-72-uu,

– MolnoślSskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Melegatura w negnicy, 5u-220 negnica, ul. F. ekarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– MolnoślSskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Melegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. ełowackiego 23a–24,

tel. 0-74/84u-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w MolnoślSskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi

Urzędu, 50-u51 Wrocław, pl. Powstasców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Mziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone sS do powszechnego wglSdu w zibliotece Urzędowej MolnoślSskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstasców Warszawy 1, 50-u51 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest

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