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W przypadkach: 
− uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
− niedotrzymania przez przedsićbiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

− niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaży ciepła, 

− nielegalnego pobierania ciepła, 
− udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 

odbiorcy, stosuje sić odpowiednio postanowie-
nia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowadzanie zmian stawek opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzćdu 
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

Przedsićbiorstwo wprowadza taryfć do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45. dnia od daty jej opublikowania. 

Wszyscy odbiorcy bćdą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych stawek opłat z wyprze-
dzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 
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OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 20 maja 2009 r. 

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej moderni-
zacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Chełmsko Śl., Misz-
kowice, Paczyń, Paprotki, Stara Białka w gminie Lubawka i obrębu
 Przedwojów w gminie Kamienna Góra 

Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, z 2005 r. poz. 2027, ze zm.) 
informujć, że: 

 
 
1) Projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów dla obrć-

bów Chełmsko Śl., Miszkowice, Paczyń, Paprotki, Stara Białka w gminie Lubawka i obrćbu Przedwo-
jów w gminie Kamienna Góra stał sić operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja ta podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego.  

2) Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione 
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Dolnośląskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych. 
O uwzglćdnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygnie w drodze stosownej decyzji.  

3) Do czasu ostatecznego zakończenia postćpowania, tj. uprawomocnienia sić decyzji w stosunku 
do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty – dane ujawnione w operacie opisowo-
kartograficznym nie są wiążące.  

4) Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji traktowane bćdą jak 
wnioski o zmianć danych objćtych ewidencją gruntów i budynków.  

 
 

STAROSTA 
 

LESZEK JAŅNIKOWSKI 
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