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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR XXXI/498/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie z iara ie waia rr Xh/a64/07 Se/ i4i Wo/ewmizuwa Dowrozwą-
s4iego z iria 27 wrzezria 2007 r. w sprawie wi4wiiae/i Obwoii Leezrieuwa 

Kowe/owego w Legriea sp. Z o.o. 

 Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 
z późn. zm.1)), art. 36, 43 i 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. 
zm.2)) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XV/163/07 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w 
sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego 
w Legnicy sp. z o.o. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 285, 
poz. 3558) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Zakończenie likwidacji Obwodu ustala się na 
dzień 30 listopada 2008 r.” 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarzą-
dowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZZCY SEJMIKU 
WOJEWÓDZrWą DOLNOŚLZSKIEGO 

 
JERZY POKÓJ 

___________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167,  
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172,  
Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2387 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY  
NR XXIX/26a/08 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie raiaria razw rie4umra  iwieo  ra obszarze  iasua Legriea 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 1162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje: 
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§ 1 

Nadaje się następujące nazwy: 
1. iw. Rou . Wiuowia Piwee4iego – dla drogi publicz-

nej, stanowiącej przedłużenie istniejącej ulicy 
Rotm. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z uli-
cą Sudecką, w kierunku północno-wschodnim, 
zgodnie z załącznikiem mapowym, 

2. iw. Hibaweza4mw – dla drogi publicznej, stano-
wiącej przedłużenie istniejącej ulicy Hubalczy-
ków w kierunku południowo-wschodnim do 
skrzyżowania z ulicą Rotm. Witolda Pileckiego, 
zgodnie z załącznikiem mapowym. 

3. iw. Bauawiori „Zoz4a” – dla drogi publicznej sta-
nowiącej przedłużenie istniejącej ulicy Batalionu 
„Zośka”, w kierunku południowym do skrzyżo-
wania z ulica Powstańców Warszawy, zgodnie  
z załącznikiem mapowym. 

Załącznik mapowy stanowi integralna część niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZZCY RąDY 
 

ROBERT KROPIWNICKI 
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Zaiąezri4 io ie waia Raia Mie/s4ie/ Legriea 
rr XXIX/26a/08 z iria 29 wrzezria 2008 r. 
(poz. 3287) 
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 PREZES     Wrocław, dnia 4 listopada 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OPO-4210-56(7)/2008/9334/II/ED 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku 
z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz w 
związku z art. 104 ustawy z  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 rozpaurzerii wrios4i 

z 29 września 2008 r. nr ZSOS 04/09/2008 uzupełnionego pismami  
z 10 października 2008 r. nr ZSOS 02/10/2008 oraz z 28 października  

2008 r. nr ZSOS 03/10/2008 

AKWAWIT–BRASCO Spmi4a A4ea/ra z sieizibą w Leszrie, 

posiadającej numer identy4ikacji podatkowej (NIP): 697-00-11-390 

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 
Posuarawia  

Zatwierdzić tary4ę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą 
załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 31 grudnia 2009 r. 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posia-
dającego koncesję z 31 lipca 2006 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1150/1701/W/OWR/2006/JJ wraz 
ze zmianami: nr WCC/1150ą/9334/W/OPO/2007/ąJ z 12 lutego 2007 r. i nr WCC/1150B/9334/W/ 
/OPO/2007/ąJ z 14 maja 2007 r., 1 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne w sprawie zatwierdzenia tary4y dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo, dla źródła ciepła zlokalizo-
wanego we Wrocławiu. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz 
obrotu ciepłem ustala tary4ę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona tary4a podle-
ga zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o 
których mowa w art. 44–46 ustawy – Prawo energetyczne.  
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Pre-
zesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania tary4y.  
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało tary4ę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne 
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji tary4 oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 193, poz. 1423).  
Ceny skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania tary4y.  
Okres obowiązywania tary4y został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 295 –  23756  – Poz. 3288 

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 doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 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 części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Oiwoiarie raweża przesiać ra ai-
res Zae oiriego Oiiziaii Tererowego Urzęii Regiwae/i Erergeua4i, 6a-569 Pozran, iw. Wierzbięeiee 
a. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energe-
tyczne, tary4a zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, tary4a może być wprowadzona do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
ZąCHODNIEGO ODDZIąŁU rERENOWEGO 

URZĘDU REGULąCJI ENERGErYKI 
z siedzibą w Poznaniu 

Irena Gruszka 
 
 
 

AKWAWIT–BRASCO Spmi4a A4ea/ra 

z sieizibą w Leszrie 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 

Niniejsza tary4a stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 4 listopada 2008 r. nr OPO-4210-56(7)/2008/9334/II/ED 

 
 

C z ę ś ć   I 

Ob/azrieria po/ęć i s4rmumw 

1. isuawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 199 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, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, 
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), 

2. rozporząizerie uarafowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z 9 października 2006 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji tary4 oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r.  Nr 193,  
poz. 1423), 

3. rozporząizerie przaiąezeriowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r.  
w sprawie szczegółowych warunków 4unkcjo-
nowania systemów ciepłowniczych (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 16, poz. 92), 

4. sprzeiawea –ąKWąWIr- BRąSCO Spółka ąk-
cyjna z siedzibą w Lesznie, 

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

6. źrmiio eiepia – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła,  

7. i4iai po iarowo-rozwiezeriowa – dopuszczony 
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i pa-
rametrów nośnika ciepła, których wskazania 
stanowią podstawę do obliczenia należności  
z tytułu dostarczania ciepła, 

8. za mwiora  oe eiepwra – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, 
jaka w danym obiekcie wystąpi 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,  
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b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych,  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub insta-
lacji.  

C z ę ś ć   II 

Za4res iziaiawrozei gospoiareze/ związare/  
z zaopaurzerie  w eiepio 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą 
związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie 
koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w zakresie wytwarzania ciepła – decyzja 
nr WCC/1150/1701/W/OWR/2006/JJ z 31 lipca 

2006 r. ze zmianami nr WCC/1150ą/9334/W/OPO/ 
/2007/ąJ z 12 lutego 2007 r. i nr WCC/1150B/ 
/9334/W/OPO/2007/ąJ z 14 maja 2007 r. 

C z ę ś ć   III 

Poiziai oibioremw ra gripa 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia tary4owego określo-
no jedną grupę odbiorców. Są to odbiorcy ciepła, 
którego nośnikiem jest para, wytwarzanego w źró-
dle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym we Wrocła-
wiu, ul. Monopolowa 4, przesyłanego siecią odbior-
cy.  

C z ę ś ć   IV 

Roiza/e oraz waso4ozć eer 

netto 71 299,55 roczna  
zł/MW/rok brutto 86 985,45 

netto 5 941,63 
1. 

cena za zamówioną 
moc cieplną 

rata miesięczna  
zł/MW/m-c brutto 7 248,79 

netto 40,86 
2. cena ciepła zł/GJ 

brutto 49,85 

netto 13,08 
3. cena nośnika ciepła zł/t 

brutto 15,96 

 
Wymienione w części IV ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług (Vąr) w wysokości 22%. 
 
 

C z ę ś ć   V 

Zasaia isuawaria eer 

Ceny określone w niniejszej tary4ie zostały ustalone 
zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad okre-
ślonych w § 11, 12, 18 i 19 rozporządzenia tary-
4owego. 

C z ę ś ć   VI 

Warir4i suosowaria eer 

1. Ustalone w niniejszej tary4ie ceny są stosowane 
przy zachowaniu standardów jakościowych ob-
sługi odbiorców, które określone zostały w roz-
dziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 
– niedotrzymania przez sprzedawcę standar-

dów jakościowych obsługi odbiorców lub 
niedotrzymania  przez odbiorcę warunków 
określonych w umowie sprzedaży ciepła lub 
umowie o świadczenie usług przesyłania i 
dystrybucji albo umowie kompleksowej,             

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-
wych wskazań układu pomiarowo- rozlicze-
niowego, 

– udzielenia boni4ikat przysługujących odbiorcy; 
– nielegalnego poboru ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określo-

ne w rozdziale 4 rozporządzenia tary4owego. 

C z ę ś ć   VII 

Zasaia wprowaizeria z iara eer 

1. rary4a może być wprowadzona do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców 
ciepła o rozpoczęciu stosowania tary4y, co naj-
mniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych 
cen. 

 
PREZES ZąRZZDU 

 
DARIUSZ STĘPIEŃ 
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 PREZES     Wrocław, dnia 4 listopada 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OPO-4210-68(3)/2008/3706/IV/ągS 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania 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) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, 
poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, 
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 
2008 r. Nr 180, poz. 1112) 

po rozpaurzerii wrios4i 

z dnia 20 października 2008 r. 
uzupełnionego pismem z 29 października 2008 r. 

Sai4rafu Ter  Spmi4a z ograriezorą oipowieiziawrozeią  
z sieizibą w Ziouowie 

posiadającej numer identy4ikacji podatkowej (NIP) 779-18-91-848  
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

Posuarawia  

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę tary4y dotyczącą cen 
i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła do-
starczanego ze źródeł ciepła, opalanych gazem ziemnym, która to zmiana 
stanowi załącznik do niniejszej decyzji 

 
UZASADNIENIE 

Decyzją z 10 sierpnia 2007 r. nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/ągS Prezes URE zatwierdził, na okres 
do 30 września 2009 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo tary4ę dla ciepła, która 14 sierpnia 2007 r. zo-
stała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 83,  23 sierpnia 2007 r. w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 207, 4 września 2007 r. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 134 oraz 13 września 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 132.   
Decyzją z 21 maja 2008 r. nr OPO-4210-17(4)/2008/3706/ągS Prezes URE zatwierdził zmianę tej tary4y, 
która 27 maja 2008 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 51,  
3 czerwca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 150, 10 czerwca 2008 r.  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 49 oraz 23 czerwca 2008 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego Nr 100. 
Pismem z 20 października 2008 r., które wpłynęło do Zachodniego Oddziału rerenowego Urzędu Regula-
cji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 22 października 2008 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem  
o ponowną zmianę ww. tary4y, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat w zakresie wy-
twarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, dotyczącą grup odbiorców zaopatrywanych ze źródeł ciepła 
należących do Przedsiębiorstwa, opalanych gazem ziemnym. 
Uzasadnieniem podwyżki są znacznie wyższe koszty paliwa stosowanego w ww. źródłach ciepła w po-
równaniu do kosztów, na podstawie których dokonano kalkulacji cen i stawek opłat dotychczas obowią-
zujących. Przyczyną wzrostu kosztów paliwa jest wejście w życie od 1 listopada 2008 r. zmiany tary4y 
Polskiego Górnictwa Na4towego i Gazownictwa S.ą. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonej decyzją Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki nr Drą-4212-24(11)/2008/652/V/ąG z 17 października 2008 r., skut-
kującej wzrostem cen paliwa gazowego, co stanowi okoliczność przewidzianą w § 27 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
tary4 oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). 
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Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, strona 
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ admini-
stracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprze-
ciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony.  
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym 
przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji. 
 

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 doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 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 części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Oiwoiarie raweża przesiać ra aires 
Zae oiriego Oiiziaii Tererowego Urzęii Regiwae/i Erergeua4i, 6a-569 Pozran, iw. Wierzbięeiee a. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energe-
tyczne, zmiana tary4y zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana tary4y może być wprowadzona do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
ZąCHODNIEGO ODDZIąŁU rERENOWEGO 

URZĘDU REGULąCJI ENERGErYKI 
z siedzibą w Poznaniu 

Irena Gruszka 
 

 
Zaiąezri4 io ieeaz/i Prezesa Urzęii Regiwa-
e/i Erergeua4i rr OPO-42a0-68(3)/2008/ 
/3706/Ih/AgS z iria 4 wisuopaia 2008 r. 
(poz. 2389) 

 
 

Z iara uarafa iwa eiepia 
Sai4rafu Ter  sp. z o.o. 

 
W tary4ie dla ciepła ustalonej przez Sydkra4t rerm Sp. z o.o., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/ągS z 10 sierpnia 2007 r.  
 

wprowaiza się rasuępi/ąee z iara: 
 
1) W Części IV pkt 1. stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: W/ąW1, W/BC, 

W/BW1, W/BW2, W/BW3, W/BW4, W/CC, W/CW, L/BW1,  L/BW2, L/BW3, L/DW, D/BC otrzymują 
brzmienie: 

 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną 

Stawka opłaty za ciepło 

zł/MW/m-c zł/GJ Grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 

1 2 3 4 5 

W/ąW1 7 727,14 9 427,11 48,36 59,00 

W/BC 7 993,41 9 751,96 51,93 63,35 
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                                                                                                                            cd. tabeli 

1 2 3 4 5 

W/BW1 11 011,42 13 433,93 49,02 59,80 

W/BW2 11 461,44 13 982,96 52,97 64,62 

W/BW3 9 788,25 11 941,67 57,22 69,81 

W/BW4 14 330,70 17 483,45 50,46 61,56 

W/CC 8 285,62 10 108,46 47,31 57,72 

W/CW 9 420,80 11 493,38 39,23 47,86 

L/BW1 11 564,33 14 108,48 44,00 53,68 

L/BW2 10 810,51 13 188,82 49,58 60,49 

L/BW3 10 062,32 12 276,03 50,83 62,01 

L/DW 9 298,50 11 344,17 45,72 55,78 

D/BC 9 376,48 11 439,31 51,76 63,15 

 
2) W Części IV pkt 2. „Ceny i stawki opłat dla grupy odbiorców D/DW” otrzymuje brzmienie: 
 

Ceny i stawki opłat 
Rodzaje cen 

i stawek opłat Jednostka miary 
netto brutto 

roczna 
zł/MW/rok 

89 076,11 108 672,85 
cena za zamówioną  
moc cieplną 

rata miesięczna 
zł/MW/m-c 

7 423,01 9 056,07 

cena ciepła zł/GJ 47,84 58,36 

cena nośnika ciepła zł/m3 15,61 19,04 

roczna 
zł/MW/rok 

14 444,84 17 622,70 
stawka opłaty stałej  
za usługę przesyłową   

rata miesięczna 
zł/MW/m-c 

1 203,74 1 468,56 

stawka opłaty zmiennej za 
usługę przesyłową 

zł/GJ 8,44 10,30 

 

W przedstawionych w części IV pkt 1–2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towa-
rów i usług (Vąr) w wysokości 22%. 
 
 

PREZES ZąRZZDU 
 

JACEK CYBULSKI 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia 10 listopada 2008 r. 

o wari4ae  przeiuer irowae  wabormw Wm/ua G ira Owezriea  
przeprowaizorae  w irii 9 wisuopaia 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy 
we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki przedterminowych 
wyborów Wójta Gminy Oleśnica przeprowadzonych w dniu 9 listopada 
2008 r. 

 
 

I. Giosowarie w irii 9 wisuopaia 2008 r. 
1. Wójta wybierano spośród 3 zgłoszonych kandydatów. 
2. Uprawnionych do głosowania było 9101 osób. 
3. Wydano kart do głosowania 3084 wyborcom. 
4. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 3084, to jest 

33,89% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3020, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 64, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 
7. Wabori io4oraro, ponieważ: 

– w wyborach wymaganą liczbę głosów uzyskał KASINA Mareir zgioszora przez 
KWW MARCIN KASINA. 

  
 
 

KOMISąRZ WYBORCZY 
WE WROCŁąWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 
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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. 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 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. rreść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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Reia4e/a: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 
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w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 40 egz. PL ISSN 0239-8362 Cera: 5,90 zi (w tym 7% Vąr) 

  na CD 5,76 zi (w tym 7% Vąr) 
 


