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w przedłożonych dokumentach, Inwestor zobowiązuje się zwrócić pobrane dofinansowanie wraz 
z ustawowymi odsetkami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do tego zwrotu, 
po uprzednim przeprowadzeniu wizji kontrolnej wykazującej niezgodność, o której mowa powyżej. 

§ 8. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

§ 10. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: z czego jeden otrzymuje 
Inwestor, a dwa Gmina. 
1. Z budynku mieszkalnego/gospodarczego* na terenie posesji: .............................................................. 
                                                                                                                                                                         . (adres posesji) 
2. Termin zakończenia prac objętych wnioskiem:............................................ 
3. Rzeczywista wysokość poniesionych kosztów: ......................................... Załączniki: 1. Faktura VAT 

dokumentująca poniesienie 100% kosztów kwalifikowanych. 2. Oświadczenie wnioskodawcy 
o zakończeniu robót związanych z usunięciem azbestu. 3. Karta przekazania odpadów na składowisko 
odpadów niebezpiecznych. 4. Informacja o numerze konta bankowego, na które należy wypłacić dofi-
nansowanie. 
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UCHWAŁA NR XXXV/178/2010 
 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 Rada Gminy Jordanów Śląski 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/144/2009 Rady Gminy 
Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla miejscowości Jordanów Śląski 
prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w załączni-
ku nr 1 − rysunek planu w skali 1:2000 − stanowią-
cym integralną część uchwały w ten sposób, że: 
− symbol AG22 zastępuje się symbolem AG19, 
− symbol AG23 zastępuje się symbolem AG20. 

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

§ 3. Niniejsza 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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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/ 
/178/2010 Rady Gminy Jordanów 
Śląski z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
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