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UCHWAŁA NR XXXVI/187/2010 
 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 − 
rysunek planu w skali 1 : 2000 − stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 15 ust 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku 
z uchwałą nr XXIX/139/2006 Rady Gminy Jorda-
nów Śląski z dnia 31 stycznia 2006 r. o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla miejscowości Jor-
danów Śląski uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jorda-
nów Śląski nr XXXV/178/2010 z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w załączniku nr 1 − rysunek planu w skali 
1:2000 − stanowiącym integralną część uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Jordanów Śląski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Mirosław Cholewa 
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UCHWAŁA NR XLVIII/236/10 
 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących 

własności gminy 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy 
Kamienna Góra uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Kamienna Góra mogą 
być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten speł-
nia następujące kryteria: 
1)  znajduje się na obszarze Gminy Kamienna Góra, 
2)  jest w złym stanie technicznym, 
3)  posiada istotne znaczenie historyczne, arty-

styczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy. 
2. Dotacja może być udzielona każdemu pod-

miotowi, który jest właścicielem lub posiadaczem 
zabytku, o którym mowa w ust. 1, a także podmio-
towi, który do tego zabytku posiada tytuł prawny 
wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego 
zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego. 

3. Dotacja może być udzielona: 
1)  na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych przy zabytku, 
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwier-
dzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, które zostaną przeprowadzone w ro-
ku złożenia przez wnioskodawcę wniosku 
o udzielenie dotacji; 

2)  na refinansowanie nakładów koniecznych na 
wykonanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru, które zostały przeprowadzo-
ne w okresie roku poprzedzającego rok złożenia 
przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie do-
tacji. 

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane może obejmować na-
kłady, których przeznaczenie określone zostało 
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku 
budżetowym określa każdorazowo uchwała budże-
towa. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości 
do 40% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-


