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DECYZJA NR OWA-4210-65(16)/2011/6/IX/ES
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz art. 104 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, które posiada:
– numer 0000006129 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
– numer identyfikacji podatkowej (NIP): 945-164-78-66,
z dnia 12 sierpnia 2011 r., znak: D/1817/2011, który wpłynął do Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu 16 sierpnia 2011 r., uzupełnionego w dniu 1 września 2011 r. (pismo z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak:
D/2022/2011), w dniu 16 września 2011 r. (pismo z dnia
14 września 2011 r., znak: D/2325/2011), w dniu 17 października 2011 r. (pismo z dnia 13 października 2011 r.,
znak: D/2673/2011) oraz ostatecznie skorygowanego
w dniu 22 listopada 2011 r. (pismo z dnia 21 listopada
2011 r., znak: DK/3143/2011), uzupełnionego w dniu
29 listopada 2011 r., w dniu 1 grudnia 2011 r. i w dniu
2 grudnia 2011 r. (pismo z dnia 2 grudnia 2011 r., znak:
DK/3270/2011), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
postanawiam
1. zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo w części dotyczącej prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w za-

kresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu
miejscowości: Zakopane, stanowiącą załącznik do
niniejszej decyzji;
2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła - do
dnia 31 marca 2013 r.
UZASADNIENIE
W dniu 16 sierpnia 2011 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez to Przedsiębiorstwo dla odbiorców z terenu miejscowości: Małogoszcz, Kielce, Zakopane, Rzeszów, Ciechocinek oraz Jędrzejów.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres
jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile
jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa
w art. 44-46 Prawa energetycznego.
Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:
– wytwarzanie ciepła – decyzją Nr WCC/1188/6/W/OWA/
2008/TKŁ z dnia 6 listopada 2008 r., z późn. zm.,
– przesyłanie i dystrybucję ciepła – decyzją Nr PCC/
1162/6/W/OWA/2008/TKŁ z dnia 6 listopada 2008 r.,
z późn. zm.
Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo
zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu miejscowości:
Małogoszcz, Kielce, Zakopane, Rzeszów, Ciechocinek
oraz Jędrzejów. Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo
prowadzi działalność koncesjonowaną na odrębnych
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rynkach lokalnych, na podstawie art. 104 § 2 ustawy –
Kodeks postępowania administracyjnego, możliwym
jest rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorstwa w części
dotyczącej prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców
z terenu miejscowości: Ciechocinek. Niniejsza decyzja
nie kończy postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo,
w części dotyczącej odbiorców z terenu miejscowości:
Małogoszcz, Kielce, Rzeszów, Ciechocinek i Jędrzejów
nastąpi w odrębnej decyzji.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano koszty przyjęte przez
Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek
opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetycznego oraz
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym".
Stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok
stosowania taryfy.
Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania
taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną,
poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy
(2010).
Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera
w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz
w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:
1) grupy taryfowe,
2) rodzaje oraz wysokość stawek opłat, a także warunki
ich stosowania,
3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.
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Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 31 marca 2013 r.,
mając na uwadze konieczność ocenę kosztów prowadzonej działalności koncesjonowanej w odniesieniu do
wszystkich grup odbiorców, na podstawie sprawozdania
finansowego obejmującego okres 12 miesięcy kalendarzowych w warunkach zmiany rodzaju paliwa stosowanego w części źródeł z których Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do odbiorców.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4,
00-099 Warszawa.
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 zmianę decyzji w całości
lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki
Adam Dobrowolski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 569

– 39739 –

Poz. 6233
Załącznik
do decyzje Nr OWA-4210-65(16)/2011/6/IX/ES
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 grudnia 2011 r.

TARYFA DLA CIEPŁA
(Ceny i stawki opłat)
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
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z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki
Adam Dobrowolski
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DECYZJA NR OKR-4210-62(7)/2011/1266/X/JI
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. z siedzibą w Krakowie
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 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
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 z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r.
Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381
i Nr 234, poz. 1392) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 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 z 2005 r. Nr 64
poz. 565 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501 i Nr 216,
poz. 1676, z 2010 r. Nr. 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228,
Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34,
poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz.1100), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 października 2011 r., znak HH657/2011/3825 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. z siedzibą w Krakowie
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”, uzupełnionego pismami z dni: 4 listopada
2011 r., bez numeru, 14 listopada 2011 r. znak HH715/4259/2011 i 18 listopada 2011 r., bez numeru
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesję na wytwarzanie
ciepła z dnia 26 października 1998 r. Nr WCC/384/
1266/U/1/98/AP (z późn. zm.), w dniu 13 października 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez
zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje
na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie
z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo

energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r.
Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji
„rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny wytwarzania ciepła zostały skalkulowane przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła dla roku stosowania taryfy, w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji
cen dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane
w jednostkach kogeneracji (§ 13 rozporządzenia taryfowego).
Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła
jest zgodny z § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego i
wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (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. 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). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie,
ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45
dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2012 r.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Ryszard Wójcik
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Załącznik
do decyzje Nr OKR-4210-62(7)/2011/1266/X/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 5 grudnia 2011 r.

TARYFA
DLA CIEPŁA
CZĘŚĆ 1
Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie
1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r.
Nr 194, poz. 1291),
3) rozporządzenie systemowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
4) przedsiębiorstwo energetyczne – Elektrociepłownia „KRAKÓW” Spółka Akcyjna,
5) taryfa – zbiór cen oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany,
jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
6) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
7) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do
obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
8) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo
ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
9) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 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 normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
CZĘŚĆ 2
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
1. Działalność przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w ciepło obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu ciepła w źródle ciepła, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 1.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o koncesję udzieloną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 26 października 1998 r. Nr WCC/384/1266/U/1/98/AP (z późn. zm.).
CZĘŚĆ 3
Podział odbiorców na grupy
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów wytwarzania ciepła w postaci gorącej wody i w postaci pary wodnej oraz –
zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia taryfowego – kierując się kryterium podziału według dostarczanego nośnika
ciepła, podział odbiorców na grupy przedstawia się następująco:
1) Grupa GW – odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane w postaci gorącej wody,
2) Grupa PW – odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane w postaci pary wodnej.
CZĘŚĆ 4
Rodzaje oraz wysokość cen
Ustalone w taryfie ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Określenie ceny
Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

Miano
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/t

Grupa odbiorców
GW
PW
Netto
Netto
34 917,96
34 150,68
2 909,83
2 845,89
19,70
26,00
9,88
10,00
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CZĘŚĆ 5
Zasady ustalania cen
Ceny zamieszczone w części 4 Taryfy ustalono zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy Prawo
energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.
CZEŚĆ 6
Warunki stosowania cen
Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła
i standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwiania reklamacji, które określone zostały
w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.
W przypadkach:
— niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
— udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
— nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz w ustawie
o podatku od towarów i usług.
CZĘŚĆ 7
Zasady wprowadzania taryfy oraz zmiany cen
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany cen podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe
ceny oraz podstawę ich zmian, co najmniej 14 dni przed ich planowaną zmianą.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Ryszard Wójcik
6234

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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