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3430 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 
NR X/185/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmiany w uchwale nr VII/154/08 Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 
                                                  kultury 

 Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 11, art. 13, art. 27 ust. 1 
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 ze zmianami) oraz art. 8 
ust. 1 i 2, art. 9 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) Rada Miejska 
w Lubawce uchwala, co następuje: 
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§ 1 

  załączniku do uchwały nr VII/154/08 Rady Miej-
skiej w Lubawce z dnia 28 sierpnia 2008 roku w 
sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultu-
ry, w § 2 Statutu Miejsko Gminnego rśrodka Kul-
tury w Lubawce wprowadza się zmianę w ust. 1 w 
następujący sposób: wyrazy „Rada Miejska w Lu-
bawce” zastępuje się wyrazami „Gmina Lubawka”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez 
zmian. 

§ 3 

 ykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubawka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  ojewództwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycz-
nia 2009 roku 
 
 
 
 
 
 

PRZE rDNICZICZ 
RIDZ MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 
NR 185/08 

z dnia 17 września 2008 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o zezwolenie na prowadzenie, na terenie miasta Legnicy, działalności w za-
kresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
                                                  części 

 Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) zarządza się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

rkreśla się wymagania, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na pro-
wadzenie, na terenie miasta Legnicy, działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzęta-
mi, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.   

§ 2 

rkreśla się wymagania, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na pro-
wadzenie, na terenie miasta Legnicy, działalności w 
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do 
zarządzenia.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  ojewództwa 
Dolnośląskiego.  

§ 4 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Legnicy w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta Legnicy. 
 

PREZZDENT MIISTI 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezy-
denta Miasta Legnicy nr 185/08 z dnia 
17 września  2008 r. (poz. 3431) 

 
Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na prowa-
dzenie, na terenie miasta Legnicy, działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi  
                                                       zwierzętami 
 

§ 1 

 yłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002  
z późn. zm) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw  ewnętrznych i Idministracji  
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwie-
rząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). 

§ 2 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochro-
ny przed bezdomnymi zwierzętami powinni spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą objętą przedmiotem zezwolenia,  
(Skarga  ojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/174/08 z dnia 17 listopada 2008 r. do 
 SI we  rocławiu na § 2 pkt 1 załącznika nr 1). 
2) dysponować sprzętem niezbędnym do humanitarnego wyłapywania i transportu zwie-
rząt oraz posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu środka 
transportu do użycia w transporcie zwierząt, 

3) zatrudniać do wyłapywania i transportu zwierząt osoby przeszkolone w zakresie po-
stępowania ze zwierzętami oraz posiadać zaświadczenie powiatowego lekarza wetery-
narii potwierdzające kwalifikacje osób zatrudnionych do transportu zwierząt, 

4) posiadać dokument wystawiony przez schronisko dla zwierząt, potwierdzający goto-
wość przyjęcia wyłapanych zwierząt do schroniska.  

 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezy-
denta Miasta Legnicy nr 185/08 z dnia 
17 września  2008 r. (poz. 3431) 

 
 

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na prowa-
dzenie, na terenie miasta Legnicy, działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla  
      bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
 

§ 1 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pro-
wadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinni spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, objętą przedmiotem zezwolenia, 
2) uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowa-
dzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 69, 
poz. 625 z późn. zm.), 

(Skarga  ojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/174/08 z dnia 17 listopada 2008 r. do 
 SI we  rocławiu na § 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 2). 
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której wykonywana jest 
działalność wyposażoną w obiekty budowlane przystosowane do przetrzymywania 
zwierząt, które muszą spełnić wymagania określone przepisami prawa budowlanego, 
sanitarnymi i weterynaryjnymi, 

4) posiadać środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwierząt, zgodnie  
z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, 

5) zatrudniać do obsługi zwierząt osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwie-
rzętami, 

6) posiadać stałą umowę o opiece weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, pro-
filaktyki i leczenia, 
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7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części 
przez zakład utylizacji, spalarnię lub grzebowisko. 

§ 2 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pro-
wadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinni spełniać następu-
jące wymagania: 
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, objętą przedmiotem zezwolenia, 
(Skarga  ojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/174/08 z dnia 17 listopada 2008 r. do 
 SI we  rocławiu na § 2 pkt 1 załącznika nr 2). 
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność, 
3) posiadać stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego, prawa 
ochrony środowiska oraz przepisów sanitarnych i weterynaryjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3432 

  

 PREZES    rocław, dnia 14 listopada 2008 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 r R-4210-62/2008/11/VI-C/DB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania 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) oraz art. 47 ust. 2 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,  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) i § 27 ust. 1 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), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne,  
 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 24 października 2008 r. 
 

uzupełnionego pismami z dnia 4, 5 i 12 listopada 2008 r. 

RWE Stoen  Contracting sp. z o.o. 

z siedzibą we  rocławiu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGrN: 012 776 122 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 
 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia  
6 grudnia 2007 r. nr r R-4210-40/2007/11/VI-I/DB, zmienionej decyzją z dnia 11 czerwca 2008 r.  
nr r R-4210-22/2008/11/VI-B/GM, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  
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UZASADNIENIE 
 
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla 
ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2007 r.  
nr r R-4210-40/2007/11-I/DB, zmienioną decyzją z dnia 11 czerwca 2008 r. nr r R-4210-22/2008/ 
/11/VI-B/GM.  
rkres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 stycznia 2009 r.  

  dniu 24 października 2008 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła.  niosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębior-
stwo uzasadniło wzrostem cen gazu ziemnego i węgla kamiennego wykorzystywanego w procesie pro-
dukcji ciepła w Przedsiębiorstwie.  

  trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, dokonano analizy 
i oceny skutków ekonomicznych zmiany cen gazu i miału węgla kamiennego oraz ustalono, że zmiany te 
stanowią istotną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, której 
nie można było przewidzieć przy ustalaniu dotychczasowej taryfy. 

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.  

Zapisy § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmia-
ny warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa 
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetycz-
ne.  

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z 
którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, 
a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za 
tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. rd niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu rkręgowego w  arszawie – Sądu rchrony 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. rdwołanie 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-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57,  50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  ojewództwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym  ojewództwa Dolnośląskiego.  

 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 ZASTĘPCA DYREKTORA 
PrŁUDNIr r-ZICHrDNIEGr   
rDDZIIŁU TERENr EGr 

URZĘDU REGULICJI ENERGETZKI 
z siedzibą we  rocławiu 

Monika Gawlik 
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RWE Stoen Contracting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 

ZMIANA 
TARYFY DLA CIEPŁA 

 

Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia z dnia 14  listopada 2008 r. r R-4210-62/2008/11/VI-C/DB 

 
 
  taryfie dla ciepła R E Stoen Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we  rocławiu stanowiącej załącznik do 
decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2007 r. nr r R-4210-40/2007/11/VI-I/DB, 
zmienionej decyzją z dnia 11 czerwca 2008r nr r R-4210-22/2008/11/VI-B/GM punkt IV. Rodzaje oraz 
wysokość cen i stawek opłat otrzymuje następujące brzmienie: 

„IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

1. Ceny i stawki opłat za ciepło 

1.1. Województwo dolnośląskie 
 

Adres  źródła ciepła 

Kłodzko 
ul. Dąbrówki 1 

grupa AG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 15 647,90 19 090,44 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 45,96 56,07 

 

Adres  źródła ciepła 

Leśna  
ul. Świerczewskiego 15 

grupa AG 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 14 125,75 17 233,42 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 45,95 56,06 

 

Adresy źródeł ciepła  

Jelcz-Laskowice 
• ul. Frezjowa 2a  
• ul. Grabskiego 6  

(źródło letnie) 

Leśna 
ul. Świerczewskiego 5a  

grupa BGO 1 grupa BG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 

zł/M /rok 120 752,24 147 317,73 121 551,38 148 292,68 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata            

miesięczna 
10 062,69 12 276,48 10 129,28 12 357,72 

Cena ciepła zł/GJ 40,59 49,52 45,70 55,75 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,60 15,37 13,88 16,93 

zł/M /rok 23 568,75 28 753,88 21 845,79 26 651,86 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata          

miesięczna 
1 964,06 2 396,15 1 820,48 2 220,99 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 6,42 7,83 7,56 9,22 



Dziennik Urzędowy 
 ojewództwa Dolnośląskiego Nr 301 –  24113  – Poz. 3432  

Adresy źródeł ciepła 

Pobiedna 
ul. Nowomiejska 3 

Ołdrzychowice 
ul. Sportowa 1 

grupa AG 3 grupa AG 4 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 17 921,77 21 864,56 10 907,05 13 306,60 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,57 58,04 48,57 59,26 

 

1.2. Województwo lubuskie 
 

Adres źródła ciepła  

Kożuchów 
ul. Dworcowa 3a 

grupa AW 1 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/M /rok 139 357,89 170 016,63 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata miesięcz-

na 
11 613,16 14 168,06 

Cena ciepła zł/GJ 30,00 36,60 

Cena nośnika ciepła zł/m3 8,81 10,75 

1.3.  Województwo małopolskie 

Adres źródła ciepła 

Bochnia 
ul. Karolina 
grupa CG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcz-
nej za zamówioną moc 
cieplną  

zł/M /m-c 15 171,93 18 509,75 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41,16 50,22 

1.4.  Województwo opolskie 

Adresy  źródeł ciepła 

Korfantów 
ul. Targowa 8 
grupa AG 5 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 20 491,46 24 999,58 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 45,06 54,97 
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Adresy źródeł ciepła 

Niemodlin 
 ul. Szymanowskiego 21 

Tułowice 
ul. Ceramiczna  7c 

grupa BG 3 grupa BG 4 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 

zł/M /rok 137 168,70 167 345,81 141 503,61 172 634,40 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata              

miesięczna 
11 430,73 13 945,49 11 791,97 14 386,20 

Cena ciepła zł/GJ 44,59 54,40 44,77 54,62 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,49 15,24 12,50 15,25 

zł/M /rok 18 414,52 22 465,71 21 635,61 26 395,44 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata             

miesięczna 
1 534,54 1 872,14 1 802,97 2 199,62 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 7,10 8,66 7,21 8,80 

 

 

 

Adresy  źródeł ciepła 

Niemodlin 
• ul. Lwicka 2, 
• ul. Reja 4, 
• ul. Reymonta 7, 
• ul.  olności 2 

 
 

Niemodlin 
  ul. Poprzeczna 2-4 

grupa AG 6 grupa AG 7 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto netto brutto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 12 592,52 15 362,87 19 839,99 24 204,79 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 52,50 64,05 46,39 56,60 

 

1.5.  Województwo podkarpackie 

 

Adres źródła ciepła 

Strzyżów 
ul. Zawale 41 
grupa BGO 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/M /rok 144 771,66 176 621,43 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata              

miesięczna 
12 064,31 14 718,46 

Cena ciepła zł/GJ 44,36 54,12 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,37 15,09 

zł/M /rok 15 552,90 18 974,54 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata miesięcz-

na 
1 296,08 1 581,22 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 5,09 6,21 
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1.6.  Województwo śląskie 
 

Adresy  źródeł ciepła 

Lubliniec 
• ul. ZHP 1 
• ul.  ojska Polskiego 6  

(źródło szczytowe) 
grupa BG 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/M /rok 109 936,54 134 122,58 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata           

miesięczna 
9 161,38 11 176,88 

Cena ciepła zł/GJ 49,27 60,11 

Cena nośnika ciepła zł/m3 14,25 17,39 

zł/M /rok 12 859,73 15 688,87 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata           

miesięczna 
1 071,64 1 307,40 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 7,00 8,54 

 

 

Adres źródła ciepła 

Lubliniec 
ul. Paderewskiego 10 

grupa AG 20 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 14 745,61 17 989,64 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 50,33 61,40 

 
1.7.  Województwo zachodniopomorskie 

 
Adres  źródła ciepła 

Szczecin 
ul.  itkiewicza 21 

grupa AG 21 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 13 078,23 15 955,44 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,83 58,35 

 

 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Rewal 
ul. Szkolna 1 
grupa AG 22 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 12 081,99 14 740,03 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 52,14 63,61 
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Adres  źródła ciepła 

Niechorze 
ul. Szczecińska 6 

grupa AG 23 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 12 081,99 14 740,03 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 52,14 63,61 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Pobierowo 
ul. Kościuszki 1 
grupa AG 24 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 12 081,99 14 740,03 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 52,14 63,61 

 
1.8.  Województwo kujawsko-pomorskie 
 

Adres źródła ciepła 

Inowrocław 
ul. Szklarska 9 

grupa AO 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/M /m-c 7 382,70 9 006,89 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 46,06 56,19 

 

 

Adres źródła ciepła 

Chełmno 
ul.  M. Skłodowskiej - Curie 

grupa BGO1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/M /rok 194 650,81 237 473,99 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata miesięcz-

na 
16 220,90 19 789,50 

Cena ciepła zł/GJ 42,97 52,42 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,14 14,81 

zł/M /rok 16 457,08 20 077,64 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata miesięcz-

na 
1 371,42 1 673,13 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 6,85 8,36 
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1.9.  Województwo wielkopolskie 
 

Adres źródła ciepła  

Słupca 
ul. Poznańska 41 

grupa AW 2 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/M /rok 104 556,91 127 559,43 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata miesięcz-

na 
8 713,08 10 629,96 

Cena ciepła zł/GJ 23,24 28,35 

Cena nośnika ciepła zł/m3 9,24 11,27 

 

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%”. 

 
Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 
 
 

PREZES ZIRZRDU 
 

TADEUSZ WINIARZ 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu  ojewódzkiego we  rocławiu, 50-951  rocław, pl. Powstańców  arszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu  ojewódzkiego we  rocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul.  iejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu  ojewódzkiego we  rocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu  ojewódzkiego we  rocławiu Delegatura w  ałbrzychu, 58-300  ałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie  ojewódzkim we  rocławiu – Zakładzie rbsługi 

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

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

 ojewódzkiego we  rocławiu, pl. Powstańców  arszawy 1, 50-951  rocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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