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UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO  
NR XXIX/71/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rahy Powiadu Lwwwecuiewo nr XXIII/rr/08 
z hnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie liuwihacji Samohzielnewo Publicznewo 
Zespołu Zaułahww Opieui Zhrowodnej w Lwwwuu Śląsuim (Dzienniu 
            Urzęhowy Wojewwhzdwa Dolnośląsuiewo Nr 28re poz. 3093l 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. ez. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
w związku z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (t.j. ez. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Rada Powiatu Lwó-
weckiego uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Lwóweckiego nr 
XXIII/44/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim, w 
ten sposób że: 
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„otwarcie postępowania likwidacyjnego nastąpi 
z pierwszym dniem po dniu wejścia niniejszej 
uchwały w życie”. 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Ciągłoś„ świadczeń medycznych, bez istotnych 
ograniczeń ich dostępności, warunków udziela-
nia i jakości w zakresie co najmniej dotychczas 
gwarantowanym przez SP ZZOZ zapewni Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony 

przez Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o.o. 
w Lwówku Śląskim.” 

§ 2 

rykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Lwóweckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w ezienniku Urzędowym roje-
wództwa eolnośląskiego. 
 
 

PRZErOeNICZĄCY RAeY 
 

JÓZEF STANISŁAW MRÓWKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3869 

  

 PREZES     rrocław, dnia 3 grudnia 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OrR-4210-56/2008/426/VI-C/JJ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Godeks po-
stępowania administracyjnego (ez. 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, w związku z art. 30 
ust. 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (ez. 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 rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pardziernika 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (ez. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej 
rozporządzeniem taryfowym,  
 

po rozpadrzeniu wniosuu 

z dnia 9 pardziernika 2008 r. 
zupełnionego pismami z dnia 24 pardziernika oraz 14 i 27 listopada 2008 r. 

Miejsuiewo Zaułahu Enerwedyui Cieplnej - Oława Sp. z o.o. 
z siehzibą w Oławie 

 
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 932 253 886 

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem, 
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posdanawiam 
 
zadwierhzić  zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
nr OrR-4210-3/2008/426/VI-A/JJ i zmienioną decyzją z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr OrR-4210-28/2008/ 
/426/VI-B/JJ, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  

UZASADNIENIE 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
noś„ koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla 
ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
nr OrR-4210-3/2008/426/VI-A/JJ, a następnie zmieniona decyzją z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr OrR- 
-4210-28/2008/426/VI-B/JJ. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 30 kwietnia 2009 r.  

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 9 pardziernika 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. rniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębior-
stwo uzasadniło wzrostem cen paliwa technologicznego (miału węgla kamiennego i koksu) zużywanego w 
procesie produkcji ciepła.  

r trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, dokonano analizy i 
oceny skutków ekonomicznych zmiany cen paliwa technologicznego oraz ustalono, że zmiana ta stanowi 
istotną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. 

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 Gpa, zgodnie z 
którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może by„ 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 Gpa, 
a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za 
tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 
POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w rarszawie – Sądu Ochrony Gon-

kurencji i Gonsumentów – 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 Godeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czyni„ zadoś„ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawiera„ oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawiera„ wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Godeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie należy przesła„ na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą we rrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57,  50-032 rrocław.  

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

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

 
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUeNIOrO-ZACHOeNIEGO   

OeeZIAŁU TERENOrEGO 
URZĘeU REGULACJI ENERGETYGI 

z siedzibą we rrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ – OŁAWA  sp. z o.o. 
ul. Nowy Odou 1e 55-200 Oława 

 
 
 

ZMIANA TARYFY 
DLA CIEPŁA 

 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 3 grudnia 2003 r. nr OrR-4210-56/2008/426/VI-C/JJ 

 
 
 
r taryfie dla ciepła MZEC – Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie stanowiącej załącznik do decyzji Preze-
sa Urzędu Regulacji z dnia 3 kwietnia 2008 r. nr OrR-4210-3/2008/426/VI-A/JJ, zmienionej decyzją  
z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr OrR-4210-28/2008/426/VI-B/JJ punkt 4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło 
otrzymuje brzmienie:  

r.1. Ceny i sdawui opład za ciepło 
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej 
 
 

 
Wysouość cen i sdaweu opład 

Neddo 
 

Wyszczewwlnienie 
 

Jehnosdua 

Grupa A1 Grupa A2 Grupa A3 

zł/Mr/rok 74 400,00 74 400,00 74 400,00 Cena za zamówioną moc ciepl-
ną rata miesięczna 6 200,00 6 200,00 6 200,00 

Cena ciepła zł/GJ 24,00 24,00 24,00 

Cena nośnika ciepła zł/m3 11,50 11,50 11,50 

zł/Mr/rok 21 360,00 27 000,00 33 600,00 Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

rata miesięczna 1 780,00 2 250,00 2 800,00 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 4,68 7,90 8,80 

Wysouość cen i sdaweu opład 
bruddo (VAT = 22%l 

 
Wyszczewwlnienie 

 
Jehnosdua 

Grupa A1 Grupa A2 Grupa A3 

zł/Mr/rok 90 768,00 90 768,00 90 768,00 Cena za zamówioną moc ciepl-
ną rata miesięczna 7 564,00 7 564,00 7 564,00 

Cena ciepła zł/GJ 29,28 29,28 29,28 

Cena nośnika ciepła zł/m3 14,03 14,03 14,03 

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

zł/Mr/rok 26 059,20 32 940,00 40 992,00 

 rata miesięczna 2 171,60 2 745,00 3 416,00 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 5,71 9,64 10,74 
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Odbiorcy zasilani z lokalnych rródeł ciepła 
 

Wysouość  sdaweu opład 
neddo 

 
Wyszczewwlnienie 

 
Jehnosdua 

Grupa B Grupa C Grupa D 

Stawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną 

   zł/Mr/m-c 8 000,00 9 200,00 9 350,00 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 40,00 46,00 47,00 

Wysouość sdaweu opład 
bruddo (VAT = 22%l 

 
Wyszczewwlnienie 

 
Jehnosdua 

Grupa B Grupa C Grupa D 

Stawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną 

zł/Mr/m-c 9 760,00 11 224,00 11 407,00 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,80 56,12 57,34 

 

Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 
 

PREZES ZARZĄeU 
 

MICHAŁ WĘGŁOWSKI 
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3870 

PROTOKÓŁ GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W DOMANIOWIE 

w sprawie ohwołania Wwjda Gminy Domaniwwe przeh upływem uahencjie 
i zarząhzonewo na hzień 7 wruhnia 2008 r. 
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Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Gomisji: 

1) Renata Grzyk – przewodnicząca 
2) rincenty Żygadło – zastępca przewodniczącego 
3) Ewa Siatkowska – członek 
4) Anna Chwoińska – członek 
5) Stanisława Gobus – członek 
6) Eugenia Bednarz – członek 
7) Magdalena Gosielska – członek 
8) Elżbieta Rudnik-reinert – członek 
9) Magdalena Ryczek – członek 

10) Tadeusz Marmulewicz – członek 
11) Zenon Gopka – członek 
12) Bogdan Beń – członek 
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3871 

PROTOKÓŁ GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W DOMANIOWIE 

w sprawie ohwołania Rahy Gminy Domaniwwe przeh upływem uahencjie 
i zarząhzonewo na hzień 7 wruhnia 2008 r. 
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Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Gomisji: 

1) Renata Grzyk – przewodnicząca 
2) rincenty Żygadło – zastępca przewodniczącego 
3) Ewa Siatkowska – członek 
4) Eugenia Bednarz– członek 
5) Stanisława Gobus – członek 
6) Anna Chwoińska – członek 
7) Magdalena Gosielska – członek 
8) Elżbieta Rudnik-reinert – członek 
9) Magdalena Ryczek – członek 

10) Tadeusz Marmulewicz – członek 
11) Zenon Gopka – członek 
12) Bogdan Beń – członek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 –  25334  –   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywa„: 

1) w punktach sprzedaży: 

– eolnośląskiego Urzędu rojewódzkiego we rrocławiu, 50-951 rrocław, pl. Powstańców rarszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– eolnośląskiego Urzędu rojewódzkiego we rrocławiu eelegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. riejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– eolnośląskiego Urzędu rojewódzkiego we rrocławiu eelegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– eolnośląskiego Urzędu rojewódzkiego we rrocławiu eelegatura w rałbrzychu, 58-300 rałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w eolnośląskim Urzędzie rojewódzkim we rrocławiu – Zakładzie Obsługi 

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

Zbiory eziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej eolnośląskiego Urzędu  

rojewódzkiego we rrocławiu, pl. Powstańców rarszawy 1, 50-951 rrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treś„ wydawanych dzienników dostępna jest  

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

 

Wyhawca: rojewoda eolnośląski 

Rehaucja: rydział Nadzoru i Gontroli eolnośląskiego Urzędu rojewódzkiego, 

Redakcja eziennika Urzędowego rojewództwa eolnośląskiego, 50-951 rrocław, pl. Powstańców rarszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 

Sułahe hruu i rozpowszechnianie: eolnośląski Urząd rojewódzki we rrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 rrocław, pl. Powstańców rarszawy 1 

Dysdrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

Tłoczono z polecenia rojewody eolnośląskiego 

w eolnośląskim Urzędzie rojewódzkim we rrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 rrocław, pl. Powstańców rarszawy 1 
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