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

OWR-4210-37/2008/459/V-A/DB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b 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 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 rozpatrzeniu wniosku złożonego 

w dniu 10 lipca 2008 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 21 lipca, 13 sierpnia, 1 i 23 września 

oraz 8 października 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DozamelP 
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

posiadających statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 931 085 872 
zwanych w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

zatwierdzić taryfę dla ciepła 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji 

na okres do dnia 30 listopada 2009 r. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa z dnia 24 kwietnia 2007 r. posiadającego koncesje z dnia 9 października 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr Wyy/226/459/U/1/98/Pr ze zmianami: 

z dnia 24 lipca 2003 r. nr Wyy/226A/459/W/3/2001/ASA, 
z dnia 11 lipca 2003 r. nr Wyy/226B/459/W/OWR/2003/Hy, 
z dnia 5 września 2007 r. nr Wyy/226-ZTO/459/W/OWR/2007/SS, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr Pyy/239/459/U/1/98/Pr ze zmianami: 
z dnia 30 września 1999 r. nr Pyy/239/S/459/U/3/99, 
z dnia 30 sierpnia 2001 r. nr Pyy/239A/459/W/3/2001/ASA, 
z dnia 11 lipca 2003 r. nr Pyy/239B/459/W/OWR/2003/Hy, 
z dnia 5 września 2007 r. nr Pyy/239-ZTO/459/W/OWR/2007/SS 

zostało w dniu 21 lipca 2008 r., po usunięciu braków formalnych, wszczęte postępowanie administracyj-
ne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy da 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 Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
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tyczne oraz z przepisami rozporządzenia rinistra 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 uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów ponie-
sionych w 2007 r. 

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 na poziomie zapewniają-
cym ochronę interesów odbiorców. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na 
okres jednego roku. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym 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 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 (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres POŁUDNIOWO-ZAyHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULAyJI ENERGETYKI – ul. rarszałka 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 Urzędowym 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 Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 

URZĄD REGULAyJI ENERGETYKI 
POŁUDNIOWO-ZAyHODNI ODDZIAŁ TERENOWY 

z siedzibą we Wrocławiu 
GŁÓWNY SPEyJALISTA 

Andrzej Łukasiewicz 
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Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne „DOZAMELP Sp. z o.o. we Wrocławiu 
 
 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 14 października 2008 r. nr OWR-4210-37/2008/459/V-A/DB 

 
 
I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

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, 
Nr 130, poz. 905), 

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie rini-
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 cie-
płowniczych – rozporządzenie rinistra Gospo-
darki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania sys-
temów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 r. Nr 16, 
poz. 92), 

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

sprzedawca, przedsiębiorstwo energetyczne – 
Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne 
„DOZArEL" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocła-
wiu, prowadzące działalność gospodarczą w za-
kresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji 
ciepła, 

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera cie-
pło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym, 

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystają-
cych z usług związanych z zaopatrzeniem w cie-
pło, z którymi rozliczenia są prowadzone na pod-
stawie tych samych cen i stawek opłat oraz wa-
runków ich stosowania, 

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

sieć ciepłownicza – połączone i współpracujące 
ze sobą urządzenia 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, 

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub pa-
rametrów nośnika ciepła dostarczanego z przy-

łącza 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 urządzeń, służących do pomiaru ilości  
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania 
stanowią podstawę do obliczenia należności  
z tytułu dostarczania ciepła, 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, 
jaka w danym obiekcie w ciągu roku wystąpi w 
warunkach obliczeniowych, która zgodnie z 
określonymi w odrębnych przepisach warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami technologicz-
nymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapew-
nienia: 
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 urządzeń lub insta-
lacji, 

warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-
rycznego określona dla strefy klimatycznej, w 
której zlokalizowane są obiekty, do których 
jest dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła 
bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem ener-
getycznym z całkowitym albo częściowym po-
minięciem układu pomiarowego-rozliczeniowego 
lub poprzez ingerencję w ten układ mającą 
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywa-
nych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy lub 
niezgodnie z umową. 

II. Zakres działalności gospodarczej związanej  
z zaopatrzeniem w ciepło 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne 
„DOZArEL" Sp. z o.o. we Wrocławiu prowadzą 
działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji ciepła na terenie przedsiębiorstwa. 
Działalność prowadzona jest na podstawie udzie-
lonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energety-
ki koncesji z dnia 9 października 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr Wyy/226/459/U/1/ 

/98/Pr, ze zmianami: 
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z dnia 24 lipca 2001 nr Wyy/226A/459/W/ 
/3/2001/ASA, 
z dnia 11 lipca 2003 r. nr 
Wyy/226B/459/W/ /OWR/2003/Hy, 
z dnia 5 września 2007 r. nr Wyy/226-ZTO/ 
/459/W/OWR/2007/SS, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr Pyy/239/ 
/459/U/1/98/Pr, ze zmianami: z dnia 30 
września 1999 r. nr Pyy/239/S/459/U/3/99, 
z dnia 30 sierpnia 2001 r. nr Pyy/239A/459/ 
/W/3/2001/ASA, z dnia 11 lipca 2003 r.  
nr Pyy/239B/459/W/OWR/2003/Hy, z dnia  

5 września 2007 r. nr Pyy/239-ZTO/459/ 
/W/OWR/2007/SS. 

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego 
w niniejszej taryfie wyodrębniono jedną grupę 
taryfową odbiorców, którym ciepło jest dostar-
czane w postaci gorącej wody z ciepłowni, za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów 
cieplnych sprzedawcy. 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

1. Ceny i stawki opłat za ciepło 
 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/rW/rok 58 453,00 71 312,66 

yena za zamówioną moc 
rata miesięczna 4 871,08 5 942,72 

yena ciepła zł/GJ 39,30 47,95 
yena nośnika ciepła zł/m3 14,63 17,85 

zł/rW/rok 9 906,60 12 086,05 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 825,55 1 007,17 
Stawka opłaty zmiennej za usługi  
przesyłowe 

zł/GJ 9,41 11,48 

* yeny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22% 

 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie 
do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania 
nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrze-
ba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany 
taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 

V. Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc ciepl-
ną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi ilo-
czyn zamówionej mocy oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną. 

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu 
do węzła cieplnego albo w innych miejscach roz-
graniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz ceny ciepła. 

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy 
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, 
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczo-
nego do napełniania i uzupełniania ubytków wo-
dy w instalacjach odbiorczych, ustalonej na pod-
stawie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle ciepl-
nym, oraz ceny nośnika ciepła. 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyło-
we – pobierana w każdym miesiącu, stanowi 
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe. 

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobiera-
na za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 

ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego cie-
pła ustalonej na podstawie wskazań odczytów 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalo-
wanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w 
innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji 
urządzeń i instalacji określonych w umowach, 
oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązu-
ją przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów jakościowych ob-
sługi odbiorców określonych w rozdziale 6 roz-
porządzenia o funkcjonowaniu systemów cie-
płowniczych. 

W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-

wych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, 

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo  ener-
getyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków umo-
wy sprzedaży ciepła, 

– udzielania i naliczania bonifikat przysługują-
cych odbiorcy, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określo-
ne w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 

Taryfa po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki jest kierowana do ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dni od daty jej opublikowa-
nia. 

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisem-
nie o wprowadzaniu nowych cen i stawek 
opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od 
daty planowanego ich wprowadzenia. 

 
 

PREZES ZARZĄDU 
 

PAWEŁ KOWALCZEWSKI 

PROKURENT 
DYREKTOR 

ZAKŁADU INIRASTRUKTURY 
 

JAN LITWIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3059 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYAORCZEGO WE WROCŁAWIU  
NR 53 

z dnia 15 października 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Wójta Gminy 
Domaniów i Rady Gminy Domaniów przed upływem kadencji 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 Nr 102, 
poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2007 r. Nr 112, poz. 766), po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 października 2008 r., złożonego przez Grupę 
inicjatywną mieszkańców gminy Domaniów, która przyjęła nazwę „Gmina-
Dobro Wspólne”, o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta 
Gminy Domaniów i Rady Gminy Domaniów przed upływem kadencji, uznaję 
wniosek za spełniający wymogi ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym i postanawiam, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Domaniów oraz Rady 
Gminy Domaniów. 

2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, 
wyznaczyć na niedzielę 7 grudnia 2008 r. 

§ 2 

1. Karta do głosowania jest drukowana na papierze 
koloru białego, jednostronnie i ma format A-4. 

2. Wzór i treść karty do głosowania stanowi za-
łącznik nr 1 do postanowienia. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności związanych z przeprowadzeniem referendum, 

określa kalendarz stanowiący załącznik nr 2 do 
postanowienia. 

§ 4 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na 
terenie gminy Domaniów. 
 
 
 
 

KOrISARZ WYBORyZY 
WE WROyŁAWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 281 –  22379  – Poz. 3059 

Załącznik nr 1 do postanowienia Komisarza 
Wyborczego we Wrocławiu nr 53 z dnia  
15 października 2008 r. (poz. 3059) 

 
 

 
 

Wzór i treść karty do głosowania 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Domaniów oraz Rady Gminy Domaniów, 

zarządzonym przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu 

 na dzień 7 grudnia 2008 r. 

 

 

 

1. Czy jesteś za odwołaniem Wójta Gminy Domaniów? 

 

� TAK      �  NIE 
 

Pouczenie o sposobie głosowania 

Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. 

Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje 

nieważność głosu. 

 

 

2. Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Domaniów? 
 

 

� TAK      �  NIE 
 
Pouczenie o sposobie głosowania 

Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. 

Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje 

nieważność głosu. 

 

 

(miejsce na pieczęć obwodowej             (pieczęć Komisarza Wyborczego 

komisji do spraw referendum)                         we Wrocławiu) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 281 –  22380  – Poz. 3059 

Załącznik nr 2 do postanowienia Komisarza 
Wyborczego we Wrocławiu nr 53 z dnia  
15 października 2008 r. (poz. 3059) 

 
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum 

 

Termin wykonania czynności Treść czynności 

do 22  października 2008 r.   

Podanie do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowanie na terenie 
gminy Domaniów postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu  
o przeprowadzeniu referendum. 

do 12 listopada 2008 r.  
Powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji 
do Spraw Referendum. 

do 16 listopada 2008 r. 

1. Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie informacji 
Wójta Gminy Domaniów o granicach i numerach obwodów głosowania 
oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. 

2.  Powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu obwodowych 
komisji do spraw referendum. 

do 23 listopada 2008 r. 
Sporządzenie w Urzędzie Gminy Domaniów spisów osób uprawnionych do 
głosowania w referendum. 

5 grudnia 2008 r. 
o godz. 2400 Zakończenie kampanii referendalnej. 

6 grudnia 2008 r. 
Przekazanie spisów osób uprawnionych do głosowania w referendum 
przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum. 

7 grudnia 2008 r. 
w godz. 600–2000 

Głosowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. I. 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 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 we Wrocławiu, 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 
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