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3017 

                        

                       PREZES                        Wrocław, dnia 14 października  2008 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OWR-4210-40/2008/177/X-A/GM 
 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 3 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 ze z2iana2i  oraz w związku z art. 104 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad2inistracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze z2iana2i  

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 18 lipca  2008 r. 
uzupełnionego pis2a2i z dnia 28 lipca, 22 i 27 sierpnia, 5 i 19 września 

oraz 2 i 10 października 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. 
z siedzibą w seleniej Górze 

posiadającego statystyczny nu2er identyfikacyjny REGONs 230415510 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwe2” 

postanawiam 
 

zatwierdzić taryfę dla ciepła 
ustaloną przez wy2ienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 

na okres do dnia 30 listopada d00d r. 
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UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad2inistracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/426/ 
/177/U/OT-6/98/AD ze z2iana2i oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/448/177/U/OT-6/98/AD 
ze z2iana2i, w dniu 18 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie ad2inistracyjne w sprawie za-
twierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

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

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasada2i i przepisa2i,  
o których 2owa w art. 44–46 ustawy – Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania ad2inistracyjnego, na podstawie zgro2adzonej doku2entacji, ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasada2i określony2i w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisa2i 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 
cen i stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierw-
szego roku stosowania taryfy z jednostkowy2i koszta2i wynikający2i z kosztów poniesionych w roku 
kalendarzowy2 2007, określonych na podstawie sprawozdania finansowego, zbadanego na podstawie 
przepisów o rachunkowości.  

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, 
o których 2owa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskie2 
Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnioskie2 Przedsiębiorstwa. 

W ty2 stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

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

kurencji i Konsu2entów – za 2oi2 pośrednictwe2, w ter2inie dwutygodniowy2 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 czynić zadość wy2aganio2 przepisany2 dla pis2a procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przed2iotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o z2ianę 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 4d–57, 50-03d 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 Urzędowy2 Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie 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 Dzienniku Urzędowy2 Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 
 

URZĄD REGULACsI ENERGETYKI 
POŁUDNIOWO-ZACHODNI   

ODDZIAŁ TERENOWY 
z siedzibą we Wrocławiu 

GŁÓWNY SPECsALISTA 

Andrzej Łukasiewicz 
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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. 
W JELENIEJ GÓRZE 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 14  października 2008 r. nr OWR-4210-40/2008/177/X-A/GM 

 

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UAYWANYCA W TARY-
FIE 

ustawa – 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, oraz z 2007 r. Nr 21, 
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790  
i Nr 13, poz. 905 ,  

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193,  
poz. 1423 ,  

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów 
ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania sys-
te2ów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 92 ,  

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę  
i wprowadzany jako obowiązujący dla określo-
nych w ni2 odbiorców w trybie określony2 
ustawą,  

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w seleniej Gó-
rze, prowadzące działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dys-
trybucji ciepła,  

odbiorca – każdy, kto otrzy2uje lub pobiera cie-
pło na podstawie u2owy z przedsiębiorstwe2 
energetyczny2,  

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła,  

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje 
odbiorcze wyłącznie w ty2 obiekcie, 

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych, 

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji 
odbiorczych za grupowy2 węzłe2 cieplny2 lub 
źródłe2 ciepła, łączący te instalacje z instala-
cja2i odbiorczy2i w obiektach, 

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do z2iany rodzaju lub pa-
ra2etrów nośnika ciepła dostarczanego z przy-
łącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego 
do instalacji odbiorczych, 

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługu-
jący więcej niż jeden obiekt,  

obiekt –  budowla lub budynek wraz z instala-
cja2i odbiorczy2i,  

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do transportowania  
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub 
źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów 
poboru ciepłej wody w obiekcie,  

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki insta-
lacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny 
lub źródło ciepła z instalacja2i odbiorczy2i w 
obiektach, w ty2 w obiektach, w których zain-
stalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło 
ciepła, 

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony 
do stosowania, zgodnie z odrębny2i przepisa2i, 
zespół urządzeń, służących do po2iaru ilości  
i para2etrów nośnika ciepła, których wskazania 
stanowią podstawę do obliczenia należności  
z tytułu dostarczania ciepła, 

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystają-
cych z usług związanych z zaopatrzenie2 
w ciepło, z który2i rozliczenia są prowadzone 
na podstawie tych sa2ych cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania, 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez od-
biorcę lub pod2iot ubiegający się o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej największa 2oc cieplna, 
jaka w dany2 obiekcie wystąpi w warunkach 
obliczeniowych, która zgodnie z określony2i w 
odrębnych przepisach warunka2i techniczny2i 
oraz wy2agania2i technologiczny2i dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienias 
a  pokrycia strat ciepła w celu utrzy2ania nor-

2atywnej te2peratury i wy2iany powietrza 
w po2ieszczeniach, 

b  utrzy2ania nor2atywnej te2peratury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

c  prawidłowej pracy innych urządzeń lub insta-
lacji, 

warunki obliczeniowe: 
a  obliczeniowa te2peratura powietrza at2osfe-

rycznego określona dla strefy kli2atycznej, 
w której zlokalizowane są obiekty, do których 
jest dostarczane ciepło, 

b  nor2atywna te2peratura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła 
bez zawarcia u2owy, z całkowity2 albo czę-
ściowy2 po2inięcie2 układu po2iarowo- 
-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten 
układ 2ającą wpływ na zafałszowanie po2iarów 
dokonywanych przez układ po2iarowo-rozlicze-
niowy. 
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d. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w seleniej Gó-
rze prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 
na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki koncesji z dnia 28 paździer-
nika 1998 r. nas  
– wytwarzanie ciepła nr WCC/426/177/U/OT– 

6/98/AD ze z2iana2is  
z dnia 25 lipca 2000 r. nr WCC/426A/177/ 
/W/3/2000/Zs, 
z dnia 25 2aja 2001 r. nr WCC/426B/177/ 
/W/3/2001/RW,  
z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/426C/177/ 
/W/3/2001/RW,  
z dnia 26 listopada 2002 r. nr WCC/426D/ 
/177/W/OWR/2002/TT,  
z dnia 2 czerwca 2004 r. nr WCC/426E/177/ 
/W/OWR/2004/TT/MB,  
z dnia 19 sierpnia 2005 r. nr WCC/426F/ 
/177/W/OWR/2005/DT, 
z dnia 12 lipca 2007 r. nr WCC/426–ZTO/ 
/177/W/OWR/2007/HC,  

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/448/ 
/177/U/OT–6/98/AD ze z2iana2is  
z dnia 28 września 1999 r. nr PCC/448/S/ 
/177/U/3/99,  
z dnia 7 czerwca 2000 r. nr PCC/448A/177/ 
/W/3/2000/Zs,  

z dnia 26 czerwca 2002 r. nr PCC/448B/ 
/177/W/OWR/2002/HC,  
z dnia 12 lipca 2007 r. nr PCC/448– ZTO/ 
/177/W/OWR/2007/HC. 

3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego 
w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące 
grupy taryfowes 
MB Odbiorcy, który2 ciepło jest dostarczane 

bezpośrednio ze źródła ciepła, 
S Odbiorcy, który2 ciepło jest dostarczane za 

pośrednictwe2 sieci ciepłowniczej sprze-
dawcy, 

W Odbiorcy, który2 ciepło jest dostarczane za 
pośrednictwe2 sieci ciepłowniczej i węzłów 
cieplnych sprzedawcy, 

N Odbiorcy, który2 ciepło jest dostarczane za 
pośrednictwe2 sieci ciepłowniczej 
i grupowych węzłów cieplnych oraz ze-
wnętrznych instalacji odbiorczych eksplo-
atowanych przez sprzedawcę, 

LG Odbiorcy, który2 ciepło jest dostarczane  
z lokalnych źródeł ciepła przy ul. G. Zapol-
skiej 4 i przy ul. Piłsudskiego 15, opalanych 
gaze2. 

LK Odbiorcy, który2 ciepło jest dostarczane  
z lokalnego źródła ciepła przy ul. Wojska 
Polskiego 40, opalanego kokse2. 

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK 
OPŁAT  

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło  

Grupa MB 
 

Wysokość cen 
Wyszczególnienie sednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 41 742,04 50 925,29 
Cena za za2ówioną 2oc cieplną 

rata 2iesięczna 3 478,50 4 243,77 

Cena ciepła zł/Gs 24,88 30,35 

Cena nośnika ciepła zł/23 4,77 5,82 

Grupy S, W i N 

Wysokość cen i stawek opłat 

Grupa   S Grupa   W Grupa   N Wyszczególnienie sednostki 

netto brutto netto brutto netto brutto 

zł/MW/rok 41 742,04 50 925,29 41 742,04 50 925,29 41 742,04 50 925,29 
Cena za za2ówioną 
2oc cieplną rata  

2iesięczna 
3 478,50 4 243,77 3 478,50 4 243,77 3 478,50 4 243,77 

Cena ciepła zł/Gs 24,88 30,35 24,88 30,35 24,88 30,35 

Cena nośnika ciepła zł/23 9,01 10,99 9,01 10,99 9,01 10,99 

zł/MW/rok 9 541,30 11 640,39 15 110,73 18 435,09 16 681,46 20 351,38 
Stawka opłaty stałej 
za usługi przesyłowe rata  

2iesięczna 
795,11 970,03 1 259,23 1 536,26 1 390,12 1 695,95 

Stawka opłaty  
z2iennej za usługi 
przesyłowe 

zł/Gs 7,19 8,77 11,29 13,77 12,43 15,16 
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 Grupy LG i LK 

Wysokość stawek opłat 

Grupa  LG Grupa  LK Wyszczególnienie sednostki 

netto brutto netto brutto 

Stawka opłaty 2iesięcznej za za2ó-
wioną 2oc cieplną 

zł/MW/2iesiąc 5 607,66 6 841,35 9 188,01 11 209,37 

Stawka opłaty za ciepło zł/Gs 50,01 61,01 42,83 52,25 

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

4.d. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

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

Technologia preizolowana 

stawki opłat 
Rodzaj przyłącza 

2xDn 

netto brutto 

22 zł/2b zł/2b 

32 133,59 162,98 

40 142,87 174,30 

50 155,81 190,09 

65 171,41 209,12 

80 187,01 228,15 

100 227,44 277,48 

125 289,74 353,48 

150 300,60 366,73 

 
Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
5. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁAT 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc ciepl-
ną – pobierana w każdy2 2iesiącu, stanowi ilo-
czyn za2ówionej 2ocy cieplnej oraz 1/12 ceny 
za za2ówioną 2oc cieplną dla danej grupy tary-
fowej lub stawki opłaty 2iesięcznej za za2ó-
wioną 2oc cieplną dla danej grupy taryfowej.  

Opłata za ciepło – pobierana za każdy 2iesiąc, 
w który2 nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu po2iarowo- 
-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu 
do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instala-
cji odbiorczych, albo w innych 2iejscach rozgra-
niczenia eksploatacji urządzeń i instalacji okre-
ślonych w u2owach, oraz ceny ciepła dla danej 
grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla 
danej grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy 
2iesiąc, w który2 nastąpił pobór nośnika ciepła, 
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczo-
nego do napełniania i uzupełniania ubytków wo-
dy w instalacjach odbiorczych, ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu po2iaro-
wo-rozliczeniowego, zainstalowanego w węźle 

cieplny2 lub w 2iejscu określony2 w u2owie, 
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfo-
wej.  

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyło-
we – pobierana w każdy2 2iesiącu, stanowi 
iloczyn za2ówionej 2ocy cieplnej oraz 1/12 
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla da-
nej grupy taryfowej. 

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobiera-
na za każdy 2iesiąc, w który2 nastąpił pobór 
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego cie-
pła ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu po2iarowo-rozliczeniowego, zainstalo-
wanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do 
zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w in-
nych 2iejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji określonych w u2owach, oraz 
stawki opłaty z2iennej za usługi przesyłowe dla 
danej grupy taryfowej. 

Opłata za przyłączenie – obliczana jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłącze-
nie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przy-
łącza. 

W przypadku dostarczania ciepła do grupowego 
węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej 
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niż jednego odbiorcy, opłaty pobierane od po-
szczególnych odbiorców oblicza się według za-
sad określonych w § 34 rozporządzenia taryfo-
wego. 
W przypadku grupowego węzła cieplnego,  
z który2 połączone są instalacje odbiorcze zasi-
lające obiekty więcej niż jednego odbiorcy, opła-
tę za przyłączenie grupowego węzła cieplnego 
do sieci ciepłowniczej oblicza się według zasad 
określonych w § 36 ust. 2 rozporządzenia tary-
fowego. 

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK 
OPŁAT 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
obowiązują przy zachowaniu para2etrów jako-
ściowych nośnika ciepła i standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców określonych w rozdzia-
le 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu syste2ów 
ciepłowniczych.  
W przypadkachs  
− niedotrzy2ania przez strony warunków u2o-

wy sprzedaży ciepła, 
− uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-

wych wskazań układu po2iarowo-rozliczenio-
wego,  

− niedotrzy2ania przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, 

− nielegalnego pobierania ciepła, 
− udzielania i naliczania bonifikat przysługują-

cych odbiorcy,  
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 
4 rozporządzenia taryfowego.  

7. WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK 
OPŁAT 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowy2 Województwa Dol-
nośląskiego. 

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45. dnia od daty jej opublikowa-
nia. 

Wszyscy odbiorcy będą powiado2ieni pise2nie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat 
z wyprzedzenie2, co naj2niej 14 dni od daty 
planowanego ich wprowadzenia. 
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Egze2plarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki 2ożna nabywaćs 

1  w punktach sprzedażys 

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. 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 prenu2eraty, na podstawie nadesłanego za2ówienia w Dolnośląski2 Urzędzie Wojewódzki2 we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidza2i wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

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

w Internecie na stronies https//www.duw.pl 
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