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4301 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR 338/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupepniaproyod do Rady Griny 
Osieoznioa, w okręgu wyborozyr nr 6 

 da pods awie ar . 192 us awy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powia ów i sejmików wojewódz w (Dz. U. 
z 2003 r. dr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. dr 25, poz. 219, 
dr 102, poz. 1055, dr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. dr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. dr 17, poz. 128, dr 34, poz. 242, dr 146, 
poz. 1055, dr 159, poz. 1127, dr 218, poz. 1592,  Dz. U. z 2007 r. dr 25, 
poz. 162, dr 48, poz. 327,  dr 112, poz. 766. Dz. U. z 2008 r. dr 96, 
poz. 607)  zarządza się,  co nas ępuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady  Gminy 
Osiecznica, w okręgu wyborczym nr 6, w związku 
z wygaśnięciem manda u radnego Władysława Zie-
lińskiego, s wierdzonym uchwałą  ej Rady nr 
XXXI/143/08 z dnia 4 grudnia  2008 r. 
W okręgu wyborczym nr  6 wybiera się 1 radnego.  

§ 2 

Da ę wyborów uzupełniających,  o k órych mowa 
w § 1, wyznacza się na niedzielę 1 raroa  2009 
roku. 

§ 3 

Dni, w k órych upływają  erminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji  wy-

borczej do rad gmin, rad powia ów i sejmików wo-
jewódz w,  określa  kalendarz wyborczy s anowią-
cy załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz wa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLdOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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Zaproznik do zarzrdzenia nr 338/08 
Wopewody Dolnoślrskiego z dnia 
17 grudnia  2008 r. (poz. 4301) 

 
 

KALENDARZ  WYYORCZY 
 

do wyborów uzupepniaproyod do  Rady Griny Osieoznioa, 
w okręgu wyborozyr  nr 6 

 
Terrin wykonania ozynnośoi 

wyborozep 
Treść  ozynnośoi 

 
do 31 grudnia 2008 r. 

 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

 
do 10 styoznia  2009 r. 

 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wój a infor-
macji  o  okręgu  wyborczym, jego  granicy, numerze i liczbie radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie   ery orial-
nej  komisji wyborczej,  

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o u worzeniu 
komi e u wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandyda ów na radnego 

 
do 12 styoznia 2009 r. 

 
– zgłaszanie  Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomoc-
ników komi e ów wyborczych kandyda ów do składu  ery orialnej komisji 
wyborczej    

 
do 15 styoznia  2009 r. 

 
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Gminnej Komisji 
Wyborczej w  Osiecznicy 

 
do 30 styoznia 2009 r. 

 
 

do 30 styoznia 2009 r.  do  
godz. 2400 

 
– zgłaszanie Wój owi Gminy Osiecznica przez pełnomocników komi e ów 
wyborczych  kandyda ów do składu obwodowej komisji wyborczej, 

 
– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w  Osiecznicy lis  kandyda ów  na  
radnego 

 
do 8 lutego 2009  r. 

 

 
– powołanie przez  Gminną  Komisję Wyborczą w Osiecznicy obwodowej   
komisji wyborczej, 

 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wój a infor-
macji o numerze i  granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej  sie-
dzibie  obwodowej komisji wyborczej 

 
do 14 lutego 2009  r. 

 
– rozplaka owanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznicy  
o zarejes rowanych lis ach kandyda ów na radnego, zawierającego nume-
ry lis , skró y nazw komi e ów wyborczych, dane o kandyda ach umiesz-
czone w zgłoszeniach lis  wraz z  ewen ualnymi oznaczeniami kandyda-
 ów i lis  

 
do 15 lutego 2009 r. 

 
– sporządzenie spisu  wyborców w urzędzie  gminy 
 

 
27 lutego  2009 r. 

godz. 2400 

 
– zakończenie kampanii wyborczej 

 
28 lutego 2009 r. 

 
– przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wy-
borców 

 
1 raroa  2009 r. 
godz.  600 – 2000 

 

– gposowanie 
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4302 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWKWEK ŚLĄSKI  
NR XXV/188/08 

z dnia 20 lis opada 2008 r. 

w sprawie ustalenia górnyod stawek oppat ponoszonyod przez wpaśoioieli 
nieruodorośoi za uspugi w zakresie pozbywania się zebranyod na terenie 
         nieruodorośoi odpadów korunalnyod oraz nieozystośoi oiekpyod 

 da pods awie ar . 18 us . 2 pk  15, ar . 40 us . 1, ar . 41 us . 1 oraz 
ar . 42 us awy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( eks  jedno-
li y Dz. U. z 2001 r. dr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ar . 6 us . 2 i 4 
us awy z dnia 13 września 1996 r. o u rzymaniu czys ości i porządku w 
gminach ( eks  jednoli y Dz. U. z 2005 r. dr 236, poz. 2008 ze zmianami) 
Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co nas ępuje 

 
 

§ 1 

1. Us ala się górne s awki opła  ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: 
1) odbioru odpadów komunalnych z  erenu nie-
ruchomości w granicach gminy Lwówek Ślą-
ski w wysokości – 70 zł ne  o/m3, 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
 ranspor u nieczys ości ciekłych z nierucho-
mości w granicach gminy Lwówek Śląski w 
wysokości – 25 zł ne  o/m3. 

§ 2 

Us ala się preferencyjne s awki opła  ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi określone 
w § 1 pk  1 w maksymalnej wysokości 50 zł ne -
 o/m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbie-
rane w sposób selek ywny w ramach sys emu 
zbiórki wprowadzonej na danym  erenie. 

§ 3 

Do cen podanych w § 1 i § 2 zos aje doliczony 
poda ek rAT zgodnie z us awą z dnia 11 marca 

2004 r. o poda ku od  owarów i usług (Dz. U. dr 
54, póz. 535 ze zm.). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmis rzowi 
Gminy i Mias a Lwówek Śląski. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
da y ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódz wa Dolnośląskiego, a z  ym dniem  raci moc 
Uchwała nr X/49/07 Rady Miejskiej Gminy Lwówek 
Śląski z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie us a-
lenia górnych s awek opła  ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozby-
wania się zebranych na  erenie nieruchomości od-
padów komunalnych oraz nieczys ości ciekłych 
 
 

PRZEWODdICZĄCA RADN 
 

TERESA WACHAL 
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4303 

  

 PREZES    Wrocław, dnia 18 grudnia  2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-42/2008/13864/I-B/CP 

DECYZJA 

 da pods awie ar . 155 us awy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
s ępowania adminis racyjnego (Dz. U. z 2000 r. dr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
dr 49, poz. 509, z 2002 r. dr 113, poz. 984 , dr 153, poz. 1271 i dr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. dr 130, poz. 1188 i dr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
dr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. dr 64, poz. 565, dr 78, poz. 682, dr 
181, poz. 1524) oraz ar . 47 us . 2 us awy z dnia 10 kwie nia 1997 r. – 
Prawo energe yczne (Dz. U. z 2006 r. dr 89, poz. 625, dr 104, poz. 708,  
dr 158, poz. 1123, dr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 r. dr 21, poz. 124 
oraz dr 52, poz. 343, dr 115, poz. 790, dr 130, poz. 905 i Dz. U. z 2008 
r. dr 180, poz. 1112) i § 27 us . 1 rozporządzenia Minis ra Gospodarki z 
dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ksz ał owania i 
kalkulacji  aryf oraz rozliczeń z  y ułu zaopa rzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. 
dr 193, poz. 1423) w związku z ar . 30 us . 1 us awy z dnia 10 kwie nia 
1997 r. – Prawo energe yczne, 
 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 17 lis opada 2008 r. 

uzupełnionego pismem z dnia 27 lis opada, 17 i 18 grudnia 2008 r. 

Cieppowniotwa Spupieo Spópka z o.o. 
 z siedzibą w dowej Rudzie 

 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiors wem 

postanawiar 
 
za wierdzić dokonaną przez Przedsiębiors wo zrianę taryfy dla ciepła za wierdzoną moją decyzją z dnia 
18 marca 2008 r. nr OWR-4210-1/2008/13864/I-A/CP, k óra  o zmiana s anowi załącznik do niniejszej 
decyzji.  
 

UZASADNIENIE 
 
S osownie do  reści ar . 47 us . 2 us awy – Prawo energe yczne, Przedsiębiors wo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie wy warzania ciepła, us aliło  aryfę dla ciepła, k óra zos ała za wierdzona 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energe yki z dnia 18 marca 2008 r. nr OWR-4210-1/2008/13864/I- 
-A/CP. Okres obowiązywania  ej  aryfy us alono do dnia 30 kwie nia 2009 r.  

W dniu 17 lis opada 2008 r. na wniosek Przedsiębiors wa zos ało wszczę e pos ępowanie adminis racyj-
ne w sprawie zmiany  aryfy dla ciepła. Wniosek o za wierdzenie zmiany  aryfy dla ciepła Przedsiębiors wo 
uzasadniło wzros em kosz ów prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze zmianą ceny zakupu 
miału węglowego oraz kosz ów zakupu paliwa. 

W  rakcie pos ępowania adminis racyjnego, na pods awie zgromadzonej dokumen acji dokonano analizy  
i oceny sku ków ekonomicznych zmiany do ychczas obowiązującej  aryfy i us alono, że zmiana  aryfy jes  
zasadna. 

Przepis § 27 us . 1  rozporządzenia Minis ra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad ksz ał owania i kalkulacji  aryf oraz rozliczeń z  y ułu zaopa rzenia w ciepło s anowi, że:  

„W przypadku nieprzewidzianej, is o nej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiors wo energe-
 yczne działalności gospodarczej jes  możliwa zmiana  aryfy wprowadzonej do s osowania w  rybie okre-
ślonym w ar . 47 us awy, (…) po dokonaniu analizy i oceny sku ków ekonomicznych  ych zmian”. 

Rozpa rując przedmio owy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w ar . 155 Kpa, zgodnie  
z k órymi decyzja os a eczna, na mocy k órej s rona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 
s rony uchylona lub zmieniona przez organ adminis racji publicznej, k óry ją wydał, jeżeli przepisy szcze-
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gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie  akiej decyzji i przemawia za  ym in eres społeczny lub 
słuszny in eres s rony.  

Ponieważ spełnione zos ały przesłanki warunkujące zmianę decyzji adminis racyjnej w  rybie ar . 155 Kpa, 
w szczególności zmianie do ychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz 
przemawia za  ym słuszny in eres S rony – pos anowiłem orzec, jak w rozs rzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
a) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumen ów – za moim pośrednic wem, w  erminie dwu ygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (ar . 30 us . 2 i 3 us awy z dnia 10 kwie nia 1997 r. – Prawo energe yczne oraz ar . 47946 pk  1  
i ar . 47947 § 1 Kodeksu pos ępowania cywilnego).  

b) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i war ości przedmio u sporu, przy oczenie zarzu ów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a  akże zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (ar . 47949 Kodeksu pos ępowania cywilnego).  

c) Odwopanie należy przespać na adres Popudniowo-Zaododniego Oddziapu Terenowego Urzędu Regulaopi 
Energetyki z siedzibr we Wroopawiu, ul. Marszapka Józefa Pipsudskiego 49–57,  50-032 Wroopaw.  

d) S osownie do ar . 31 us . 4 oraz ar . 47 us . 3 pk  2 us awy – Prawo energe yczne, niniejsza decyzja 
zos anie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz wa Dolnośląskiego.  

e) S osownie do ar . 47 us . 4 us awy – Prawo energe yczne, Przedsiębiors wo wprowadza zmianę  ary-
fy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od da y jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Wojewódz wa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energe yki 

DYREKTOR 
POŁUDdIOWO-ZACHODdIEGO 
 ODDZIAŁU TEREdOWEGO 

URZĘDU REGULACJI EdERGETNKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieppowniotwo Spupieo Sp. z o.o.  

ul. Kpodzka 31/33, 57-402 Nowa Ruda 

 
 

ZMIANA  

TARYFY DLA CIEPŁA 

 

 

diniejsza  aryfa s anowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energe yki 
z dnia 18 grudnia 2008 r. nr OWR-4210-42/2008/13864/I-B/CP 
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W  aryfie dla ciepła Przedsiębiors wa Ciepłownic wo Słupiec Spółka z o.o. z siedzibą w dowej Rudzie 
s anowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 18 marca 2008 r. nr OWR-4210-1/2008/13864/I- 
-A/CP wprowadza się nas ępującą zmianę w rozdziale Ir, punk  1, k óry o rzymuje brzmienie: 
 
„1. Ceny i stawki oppat: 
 

Wysokość cen i s awek opła  
Wyszczególnienie Jednos ka miary 

ne  o bru  o* 

zł/MW/rok 57 319,82      69 930,18 
Cena za zamówioną moc cieplną 

ra a miesięczna 4 776,65 5 827,51 

Cena ciepła          zł/GJ 25,89 31,59 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,78 13,15 
zł/MW/rok 1 976,47 2 411,29 

S awka opła y s ałej za usługi przesyłowe 
ra a miesięczna 164,71 200,94 

S awka opła y zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,00 1,22 
 
*ceny i s awki opła  zawierają poda ek rAT w wysokości 22 .” 
 
Pozos ałe zapisy  aryfy nie ulegają zmianie. 
 

Ciepłownic wo Słupiec Sp. z o.o. 

PROKUREdT 
 

ZDZISŁAW ZAPOTOCZNY 
 
 
 
 
 
 

4304 

POROZUMIENIE  
NR 50 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

poriędzy Wopewodr Dolnoślrskir a Regionalnyr Dyrektorer Oodrony Śro-
dowiska w sprawie powierzenia niektóryod zadai należroyod do 
                                      wpaśoiwośoi Wopewody 

 da pods awie ar . 33 us awy z dnia 5 czerwca 1998 r. o adminis racji 
rządowej w wojewódz wie ( eks  jednoli y Dz. U. z 2001 r. dr 80, poz. 872 
ze zm.), Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panem Edwardem Białym Regionalnym Dyrek orem Ochro-
ny Środowiska, zwanym dalej Dyrek orem, nas ępujące porozumienie: 

 
 

§ 1 

Wojewoda powierza, a Dyrek or przyjmuje do wy-
konywania, należące do właściwości Wojewody, 
zadania określone: 
I. w ar . 40 us . 1 pk  1) us awy z dnia 10 lipca 
2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U.  
dr 138, poz. 865) dla przedsięwzięć i zdarzeń 
na  erenach zamknię ych. 

II. w ar . 30, 31, 39, 40 41 i 42 us awy z dnia  
20 s ycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploa acji (Dz. U. dr 25, poz. 202 
z późn. zm.). Wykaz, o k órym mowa w ar . 42 
us . 4 us awy, Dyrek or zamieszcza na s ronie 

in erne owej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. 

§ 2 

1. W imieniu Wojewody kon rolę prawidłowości 
realizacji powierzonych zadań wykonuje upo-
ważniony przez niego pracownik Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.  

2. O  erminie oraz zakresie kon roli Dyrek or za-
wiadamiany będzie pisemnie najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym  erminem jej rozpoczęcia. 

3. Kon rolującemu przysługuje prawo wglądu do 
dokumen acji prowadzonych spraw powie- 



Dziennik Urzędowy 
Wojewódz wa Dolnośląskiego dr 325 –  26424  – Poz. 4304 i 4305 

rzonych, żądania informacji oraz wyjaśnień do-
 yczących realizacji powierzonych zadań.  

§ 3 

S rony porozumienia us alają, że powierzenie do 
wykonania zadań określonych w §1 nie wymaga 
przekazania środków finansowych  na  ich  realiza-
cję. 

§ 4 

Porozumienie zos aje zawar e na czas określony, do 
dnia 31 marca 2009 r. 

 

§ 5 

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po 
jednym dla Wojewody i dla Dyrek ora. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódz wa Dolnośląskiego. 
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POROZUMIENIE  
NR 51 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

poriędzy Wopewodr Dolnoślrskir a Regionalnyr Dyrektorer Oodrony Śro-
dowiska w sprawie powierzenia niektóryod zadai należroyod do 
                                      wpaśoiwośoi Wopewody 

 da pods awie ar . 33 us awy z dnia 5 czerwca 1998 r. o adminis racji 
rządowej w wojewódz wie ( eks  jednoli y Dz. U. z 2001 r. dr 80, poz. 872 
ze zm.), Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panem Edwardem Białym Regionalnym Dyrek orem Ochro-
ny Środowiska, zwanym dalej Dyrek orem, nas ępujące porozumienie: 

 
 

§ 1 

Wojewoda powierza, a Dyrek or przyjmuje do wy-
konywania, należące do właściwości Wojewody, 
nas ępujące zadania:  
1. określone w § 19 us . 1 pk  4)  Rozporządzenia 
Minis ra Rolnic wa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lu-
 ego 2008 r. (Dz. U. dr 34, poz. 200) polegają-
ce na wydawaniu zaświadczeń o zgodności pla-
nu działalności rolnośrodowiskowej z planem 
ochrony do yczącym rezerwa u przyrody, parku 
krajobrazowego, parku narodowego lub obszaru 
da ura 2000, u worzonych na pods awie us a-
wy z dnia 16 kwie nia 2004 r. o ochronie przy-
rody  (Dz. U. dr 92, poz. 880, z późn. zm.) lub 
na obszarze, o k órym mowa w ar . 33 us . 2 
 ej us awy (projek owanych obszarów da ura 
2000, znajdujących się na liście, o k órej mowa 
w ar . 27 us . 1, do czasu odmowy za wierdze-
nia albo za wierdzenia  ych obszarów  przez 

Komisję Europejską, jako obszary da ura 2000 i 
ich wyznaczenia w  rybie przepisów, o k órych 
mowa w ar . 28). 

2. określone w § 11 us . 4 Rozporządzenia Mini-
s ra Rolnic wa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 
2008 r. w sprawie szkoleń dla podmio ów, k ó-
rych do yczą działania obję e Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na la a 2007–2013, 
oraz doradzania odnośnie do sporządzania do-
kumen acji niezbędnej do uzyskania pomocy fi-
nansowej (Dz. U. dr 89, poz. 545) polegające 
na wydawaniu zaświadczeń po wierdzających 
spełnianie koniecznych wymagań dla eksper ów 
przyrodniczych oraz przekazywaniu dyrek orowi 
Cen rum Doradz wa Rolniczego z siedzibą w 
Brwinowie informacji o  akich osobach. 

§ 2 

1. W imieniu Wojewody kon rolę prawidłowości 
realizacji powierzonych zadań wykonuje  



Dziennik Urzędowy 
Wojewódz wa Dolnośląskiego dr 325 –  26425  – Poz. 4305 

upoważniony przez niego pracownik Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.  

2. O  erminie oraz zakresie kon roli Dyrek or za-
wiadamiany będzie pisemnie najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym  erminem jej rozpoczęcia. 

3. Kon rolującemu przysługuje prawo wglądu do 
dokumen acji prowadzonych spraw powierzo-
nych, żądania informacji oraz wyjaśnień do y-
czących realizacji powierzonych zadań.  

§ 3 

S rony porozumienia us alają, że powierzenie do 
wykonania zadań określonych w § 1 nie wymaga 
przekazania środków finansowych na ich realizację. 

§ 4 

Porozumienie zos aje zawar e na czas określony, do 
dnia 31 marca 2009 r. 

§ 5 

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po 
jednym dla Wojewody i dla Dyrek ora. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódz wa Dolnośląskiego. 
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4306 

POROZUMIENIE  
NR 52 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

poriędzy Wopewodr Dolnoślrskir a Regionalnyr Dyrektorer Oodrony Śro-
dowiska w sprawie powierzenia niektóryod zadai należroyod do 
                                      wpaśoiwośoi Wopewody 

 da pods awie ar . 33 us awy z dnia 5 czerwca 1998 r. o adminis racji 
rządowej w wojewódz wie ( eks  jednoli y Dz. U. z 2001 r. dr 80, poz. 872 
ze zm.), Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panem Edwardem Białym Regionalnym Dyrek orem Ochro-
ny Środowiska, zwanym dalej Dyrek orem, nas ępujące porozumienie: 

 
 

§ 1 

Wojewoda powierza, a Dyrek or przyjmuje do wy-
konywania, należące do właściwości Wojewody, 
zadania określone: 
I. w us awie z dnia 16 kwie nia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. dr 92, poz. 880 ze zm.) 
zwanej dalej „us awą”, us awie z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o zmianie us awy o ochronie 
przyrody oraz niek órych innych us aw oraz 
us awie z dnia 3 października 2008 r. o udo-
s ępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeńs wa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko: 
1. ar . 16 us . 3 us awy polegające na u worze-
niu i likwidacji parku krajobrazowego oraz 
powiększeniu lub zmniejszeniu jego obszaru,  

2. ar . 19 us . 6a i 8 us awy polegające na 
us anawianiu planu ochrony dla parków kra-
jobrazowych; 

3. ar . 23 us . 2 us awy polegające na wyzna-
czaniu, likwidacji lub zmianie obszaru chro-
nionego krajobrazu; 

4. ar . 44 us . 1, 2,3,4 us awy polegające na: 
– us anawianiu pomnika przyrody, s anowi-
ska dokumen acyjnego, uży ku ekologicz-
nego lub zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego;  

– określaniu nazwy danego obiek u lub ob-
szaru, jego położenia, sprawującego nad-
zór, szczególne cele ochrony, oraz zaka-
zów właściwych dla  ego obiek u, obszaru 
lub jego części; 

– zniesieniu formy ochrony przyrody, o k ó-
rej mowa wyżej; w razie u ra y war ości 
przyrodniczych, ze względu na k óre us a-
nowiono formę ochrony przyrody, lub w 
razie konieczności realizacji inwes ycji celu 
publicznego lub zapewnienia bezpieczeń-
s wa powszechnego. 

5. ar . 45 us awy polegające na wprowadzeniu 
zakazów oraz wydawaniu zezwoleń w s o-
sunku do pomnika przyrody, s anowiska do-
kumen acyjnego, uży ku ekologicznego lub 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 
– z  ym, że rozporządzenie w  ych sprawach 
wydaje Wojewoda. 

6. ar . 99 us . 1, 2, 5 us awy polegające na: 
– powoływaniu członków rady parku krajo-
brazowego lub rady zespołu parków krajo-
brazowych; 

– pokrywaniu wyda ków związanych z dzia-
łalnością rady parku krajobrazowego lub 
rady zespołu parków krajobrazowych. 

7. ar . 105 us awy polegające na powoływaniu 
dyrek ora parku krajobrazowego po zasię-
gnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony 
przyrody. 

8. ar . 114 us . 3 us awy polegające na o rzy-
mywaniu kopii ak u o u worzeniu lub us a-
nowieniu danej formy ochrony przyrody oraz 
informacji, o k órych mowa w ar . 113 us . 2 
pk  1–8 us awy; 

9. ar . 123 us . 1 us awy polegające na doko-
nywaniu kon roli przes rzegania przepisów o 
ochronie przyrody w  rakcie gospodarczego 
wykorzys ania zasobów i składników przyro-
dy przez jednos ki organizacyjne oraz osoby 
prawne i fizyczne. 

II. w ar . 4 us awy z dnia 22 grudnia 2004 r. o 
handlu uprawnieniami do emisji do powie rza 
gazów cieplarnianych i innych subs ancji (Dz. U. 
dr 281, poz. 2784), polegające na rozpa rywa-
niu i wydawaniu decyzji w sprawach odwołań 
od decyzji wydanych przez s aros ów na pod-
s awie przepisów powołanej us awy. 

§ 2 

1. W imieniu Wojewody kon rolę prawidłowości 
realizacji powierzonych zadań wykonuje upo-
ważniony przez niego pracownik Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.  

2. O  erminie oraz zakresie kon roli Dyrek or za-
wiadamiany będzie pisemnie najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym  erminem jej rozpoczęcia. 

3. Kon rolującemu przysługuje prawo wglądu do 
dokumen acji prowadzonych spraw powierzo-
nych, żądania informacji oraz wyjaśnień do y-
czących realizacji powierzonych zadań.  

§ 3 

S rony porozumienia us alają, że powierzenie do 
wykonania zadań określonych w § 1 nie wymaga 
przekazania środków finansowych na ich realizację. 
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§ 4 

Porozumienie zos aje zawar e na czas określony, do 
dnia 31 marca 2009 r. 

§ 5 

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej. 
 

 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po 
jednym dla Wojewody i dla Dyrek ora. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódz wa Dolnośląskiego. 
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Egzemplarze bieżące i z la  ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punk ach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Pows ańców Warszawy 1,  el. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delega ura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29,  el. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delega ura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3,  el. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delega ura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

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

2) w przypadku prenumera y, na pods awie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Pows ańców Warszawy 1,  el. 0-71/340-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Pows ańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,  el. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dos ępna jes   

w In ernecie na s ronie: h  p://www.duw.pl 
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