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UCHWAŁA NR XXVIII/178/2010 
 RADY GMINY KROTOSZYCE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki  
nr 16/2 obręb wsi Dunino 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝń. 
zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XVIII/102/08 Rady 
Gminy Krotoszyce z dnia 24 listopada 2008 r., 
uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru działki nr 16/2 obrćb 
wsi Dunino, zwany dalej planem. 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Plan obejmuje obszar w granicach opra-
cowania, określonych na rysunku planu, stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jako gra-
nice opracowania. 

§ 2. 1. Integralną czćścią niniejszej uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000, 
2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania. 

2. Załączniki 2 i 3 o których mowa w pkt 2 i 3 
nie są ustaleniami planu. 

§ 3. 1. W planie określono: 
1)  przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych za-
sadach zagospodarowania, 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy, 

6)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

7)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów, 

8)  stawki procentowe, na podstawie których ustala 
sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4. usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.). 

2. W planie nie zostały określone, ze wzglćdu 
na brak wystćpowania: 
1)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
2)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych, 

3)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objćtych planem miejsco-
wym, 

4)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy. 

3. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu 
to: 
1)  przebieg linii rozgraniczającej, 
2)  literowe oznaczenie podstawowej funkcji terenu, 
3)  przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

§ 4. Zastosowane w uchwale określenia ozna-
czają: 
1)  granica obszaru objćtego planem – stanowi 

linić rozgraniczającą biegnącą po obrzeşu opra-
cowywanego planu, 

2)  teren – fragment obszaru objćtego planem, 
który został wydzielony liniami rozgraniczają-
cymi oraz posiada oznaczenie liczbowe 
i literowe, 

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona 
na rysunku planu linia, która ogranicza obszar 
lokalizacji nadziemnej czćści budynków, z wy-
jątkiem takich elementów jak wykusze, zada-
szenia przed wejściowe, okapy, balkony, loggie, 
które mogą wykraczać poza linić zabudowy nie 
wićcej niş 0,5 metra, 

4)  przeznaczenie podstawowe – ustalone w Roz-
dziale 3 niniejszej uchwały oraz na rysunku pla-
nu przeznaczenie, które bćdzie zrealizowane ja-
ko przewaşające lub jedyne na danym terenie, 
na zasadach określonych w planie, 

5)  przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia, które nie powoduje kolizji z przeznacze-
niem podstawowym a jedynie go uzupełnia 
i wzbogaca. 

Rozdział 2 

Zasady zagospodarowania obszaru objętego 
planem 

§ 5. 1. Ustala sić podstawowe zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
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oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1)  w celu zachowania wartości przyrodniczych 
kulturowych i krajobrazowych terenu objćtego 
planem nakazuje sić przestrzeganie zasad 
ochrony i kształtowania środowiska we 
wszystkich poczynaniach inwestycyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćb-
nymi, 

2)  w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania i spełnienia wymogów sanitarnych 
zakazuje sić realizacji obiektów bez wyposa-
şenia ich w urządzenia infrastruktury technicz-
nej, przez które rozumie sić sieci i urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, 

3)  ustala sić zasadć odbioru odpadów w syste-
mie zorganizowanym pod nadzorem gminy 
lub na zasadzie indywidualnych umów z od-
biorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami odrćbnymi, 

4)  w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z procesów spalania paliw dla no-
wych obiektów, ustala sić indywidualny spo-
sób zaopatrzenia obiektów w ciepło, 
z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyj-
nych nośników energii lub ustala sić koniecz-
ność zastosowania technologii i urządzeń za-
pewniających minimalizacjć zanieczyszczeń 
do środowiska, 

5)  ustala sić dopuszczalny poziom hałasu 
w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowć mieszkaniową jednorodzinną, 

6)  w związku z połoşeniem terenu w zasićgu 
zbiornika wód podziemnych „Słup”, ustala sić 
konieczność przestrzegania zasad określonych 
w § 11 Rozdział 4 niniejszej uchwały, dotyczą-
cych odprowadzanie ścieków, 

7)  w związku z lokalizacją obszaru w granicach 
strefy ochrony zewnćtrznej pośredniej ujćcia 
wody powierzchniowej w Przybkowie dla mia-
sta Legnicy, ustanowionej decyzją Wojewody 
Legnickiego Nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dnia  
28 sierpnia 1995r., na całym obszarze obowią-
zują zakazy i nakazy ustalone w ww. decyzji, 

8)  na terenach przeznaczonych na inwestycje 
ustala sić obowiązek zdjćcia wierzchniej war-
stwy humusu przed przystąpieniem do prac 
ziemnych, 

9)  grunty w miejscach składowania materiałów, 
w których powstawać mogą odcieki, naleşy 
odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją 
tych odcieków oraz wyposaşyć w systemy 
odwodnienia, 

10)  w przypadku obecności w ściekach deszczo-
wych substancji ropopochodnych lub che-
micznych, obowiązuje ich neutralizowanie na 
terenie własnym inwestora, 

11)  obowiązuje utwardzenie i skanalizowanie te-
renów, na których mogłoby dojść do zanie-

czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi. 
2. W obrćbie znajdującego sić na terenie objć-

tym opracowaniem chronionego stanowiska ar-
cheologicznego oznaczonego nr 12/107 AZP 78-19 
(ślad osadnictwa – pradzieje, osada – póŝne śre-
dniowiecze) oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeolo-
gicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
wć, a dla robót nie wymagających pozwolenia na 
budowć – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego akcepta-
cjć przyjćcia zgłoszenia wykonywania robót bu-
dowlanych, naleşy uzyskać pozwolenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na przeprowadze-
nie ziemnych robót budowlanych na terenie zabyt-
kowym w trybie prac konserwatorskich, które po-
legają na przeprowadzeniu wyprzedzających ra-
towniczych badań archeologicznych metodą wy-
kopaliskową, przez uprawnionego archeologa. 

§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego poprzez określenie nastć-
pujących zasad kształtowania nowej zabudowy 
oraz zasad podziału terenu na nowe działki budow-
lane: 

1)  budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowa-
nie na działce budowlanej wraz z innymi ele-
mentami zagospodarowania terenu (ogrodze-
nia, budynki gospodarcze i garaşe oraz zieleń) 
muszą uwzglćdniać ukształtowanie i połoşenie 
terenu, jego ekspozycjć oraz zastane sąsiedz-
two, 

2)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala sić: 
a)  maksymalna wysokość do 11 metrów, li-

cząc od poziomu terenu przy głównym 
wejściu do budynku do najwyşszego punk-
tu połoşonego na kalenicy dachu, 

b)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe, 
o symetrycznym nachyleniu połaci głów-
nych od 38°do 45°i pokryciu z dachówki ce-
ramicznej, 

3)  dla budynków usługowych, gospodarczych 
i garaşy ustala sić: 
a)  maksymalna wysokość – 7 metrów, licząc 

od poziomu terenu przy głównym wejściu 
do budynku do najwyşszego punktu poło-
şonego na kalenicy dachu, 

b)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe, 
o symetrycznym nachyleniu połaci głównych 
od 38°do 45°i pokryciu z dachówki ceramicz-
nej, 

4)  zakazuje sić realizacji ogrodzeń przekraczają-
cych 1,5 m od poziomu terenu, 

5)  ustala sić zasady podziału na działki budowlane: 
a)  powierzchnia wydzielanych działek nie mo-

şe być mniejsza niş 900 m2, 
b)  szerokość działki nie moşe być mniejsza niş 

25 m, z wyjątkiem działek naroşnych, które 
mogą mieć minimalną szerokość boku 
przylegającego do drogi 3KDW 10 m, 
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c)  wydzielane działki muszą mieć dostćp do 
drogi publicznej, zlokalizowanej poza gra-
nicami planu bezpośredni lub przez drogć 
wewnćtrzną 3KDW wydzieloną w grani-
cach planu, 

6)  ustala sić, şe minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna działki budowlanej wynosi 40% 
jej powierzchni, 

7)  ustala sić maksymalny wskaŝnik powierzchni 
zabudowanej terenu 30% powierzchni działki 
budowlanej, 

8)  ustala sić zasadć, iş na jednej działce budow-
lanej, moşna zlokalizować jeden budynek 
mieszkalny, 

9)  ustala sić dojazd do projektowanych działek 
budowlanych z istniejącej drogi zlokalizowa-
nej poza granicami opracowania oraz z projek-
towanej drogi wewnćtrznej 3KDW, 

10)  do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z jego przeznaczeniem ustalonym w planie 
dopuszcza sić tymczasowe uşytkowanie tere-
nu jak w stanie istniejącym. 

Rozdział 3 

Przeznaczenie terenu 

§ 7. 1. Wyznacza sić teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 1MN. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
funkcjć mieszkaniową realizowaną w formie zabu-
dowy jednorodzinnej wraz z budynkami gospodar-
czymi i garaşami. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w grani-
cach terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala sić moşliwość lokalizacji: 
1)  usług o charakterze komercyjnym jako wbudo-

wane w budynki zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej albo realizowane jako obiekty wol-
no stojące, 

2)  sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3)  miejsc parkingowych. 
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia dopuszczalnego, określonego  
w ust. 3 jest: 
1)  dostosowanie go do wymogów i charakteru 

przeznaczenia podstawowego, 
2)  zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabu-

dowy usługowej określonej w ust. 3 pkt 1 nie 
stanowiła wićcej niş 40% powierzchni ogólnej 
obiektu mieszkaniowego realizowanego na 
działce budowlanej, 

3)  zrealizowanie miejsc parkingowych w ilości 
odpowiedniej dla lokalizowanych usług. 

§ 8. 1. Wyznacza sić teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 2 MN. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
funkcjć mieszkaniową w formie budynków jedno-
rodzinnych wolnostojących wraz z budynkami go-
spodarczymi i garaşami. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w grani-
cach terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala sić moşliwość lokalizacji: 
1)  usług o charakterze komercyjnym jako wbudo-

wane w budynki zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej albo realizowane jako obiekty wol-
no stojące, 

2)  sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3)  miejsc parkingowych. 
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia dopuszczalnego, określonego  
w ust. 3 jest: 
1)  dostosowanie go do wymogów i charakteru 

przeznaczenia podstawowego, 
2)  zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabu-

dowy usługowej określonej w ust. 3 pkt 1 nie 
stanowiła wićcej niş 40% powierzchni ogólnej 
obiektu mieszkaniowego realizowanego na 
działce budowlanej, 

3)  zrealizowanie miejsc parkingowych w ilości 
odpowiedniej dla lokalizowanych usług. 

§ 9. 1. Wyznacza sić teren drogi wewnćtrznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDW. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
funkcjć drogi wewnćtrznej, stanowiącej obsługć 
komunikacyjną działek wyznaczonych na terenie 
1MN i 2MN. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, ustala sić 
moşliwość lokalizacji: 
1)  ścieşek pieszych i rowerowych, 
2)  sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-

nicznej. 

§ 10. 1. Wyznacza sić teren lokalizacji sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na 
rysunku planu symbolem 4EE. 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
stacjć transformatorową, słuşącą do zasilania pro-
jektowanej zabudowy w energić elektryczną. 

3. Ustala sić moşliwość zlokalizowania budyn-
ku stacji transformatorowej w odległości 1,5 metra 
od granic działki z wyjątkiem ustalonej w planie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne, ustala sić 
moşliwość lokalizacji: 
1)  ścieşek pieszych, 
2)  innych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, şe ich lokalizacja 
nie bćdzie stanowiła kolizji z przeznaczeniem 
podstawowym, 

3)  miejsc parkingowych. 

Rozdział 4 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Jako generalne zasady obowiązujące 
w całym obszarze opracowania ustala sić: 
1)  teren przeznaczony pod zainwestowanie naleşy 

wyposaşyć w pełne uzbrojenie techniczne wy-
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przedzająco lub równocześnie z realizacją inwe-
stycji, 

2)  prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz 
lokalizowanie obiektów i urządzeń w liniach 
rozgraniczających projektowanej drogi 3KDW, 

3)  dopuszcza sić inne trasy infrastruktury tech-
nicznej uzasadnione powodami technicznymi 
i ekonomicznymi pod warunkiem, şe nie bćdą 
naruszać pozostałych ustaleń planu, 

4)  szczegółowy przebieg planowanych sieci infra-
struktury technicznej zostanie określony 
w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji 
pozwolenia na budowć dla poszczególnych in-
westycji, 

5)  w granicach całego terenu objćtego planem 
dopuszcza sić lokalizowanie nie wyznaczonych 
na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, z wyłączeniem masztów telefonii 
komórkowej. 

2. Zaopatrzenie w wodć nastąpi poprzez roz-
budowć istniejących sieci wodociągowych, zlokali-
zowanych poza granicami opracowania. 

3. Odprowadzenie ścieków nastąpi docelowo 
poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej. 

4. Odprowadzenie wód opadowych do rowu 
na zasadach określonych przez zarządcć. Dopusz-
cza sić zagospodarowanie wód opadowych na 
terenie własnym inwestora. 

5. Zaopatrzenie w energić elektryczną nastąpi 
w oparciu o rozbudowć istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej, zlokalizowanej poza grani-
cami opracowania oraz z projektowanej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 4EE. 

6. Ogrzewanie budynków z indywidualnych 
ŝródeł ciepła. 

Rozdział 5 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 12. Ustala sić stawkć procentową słuşącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokości 30%. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Krotoszyce. 

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 15. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzćdu Gminy Krotoszyce. 
 

Przewodniczący Rady: 
Zbigniew Kądziołka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/ 
/178/2010 Rady Gminy Krotoszyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/ 
/178/2010 Rady Gminy Krotoszyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Stwierdza sić zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki 
nr 16/2 w obrćbie wsi Dunino z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Krotoszyce, przyjćtego uchwałą nr XIII/68/99 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 10 listo-
pada 1999 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krotoszyce zmienionego uchwałą nr XXVII/169/2010 oraz uchwałą nr XXVII/171/2010 Rady 
Gminy Krotoszyce z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 16/2 
w obrćbie wsi Dunino, który został wyłoşony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicz-
nego wglądu od 22 kwietnia do 14 maja 2010 r., nie wniesiono şadnych uwag. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/ 
/178/2010 Rady Gminy Krotoszyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania 

Ustalenia planu powodują konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re naleşą do zadań własnych gminy. Naleşy do nich doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do tere-
nów projektowanej zabudowy. Zaopatrzenie w wodć, zgodnie z ustaleniami planu, nastąpi poprzez roz-
budowć istniejących sieci wodociągowych. Wyposaşenie w energić elektryczną nastąpi poprzez rozbu-
dowć istniejących sieci. W planie wyznaczony został teren EE, przeznaczony na lokalizacjć sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych. 

Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane bćdą ze środków własnych gminy lub in-
westora oraz z dotacji, funduszy i kredytów, zgodnie z budşetem Gminy Krotoszyce. 
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UCHWAŁA NR LVII/365/2010 
 RADY GMINY OŁAWA 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie Gminy Oława miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z póŝ. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 26 paŝdziernika 1982 r. o wychowaniu  
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, 
z póŝn. zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co na-
stćpuje: 

§ 1. Ustala sić na terenie Gminy Oława liczbć 
nieprzekraczającą: 
− 65 punktów sprzedaşy napojów zawierających 

powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) prze-
znaczonych do spoşycia poza miejscem sprze-
daşy, 

− 20 punktów sprzedaşy napojów zawierających 
powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) prze-
znaczonych do spoşycia w miejscu sprzedaşy. 

§ 2. Ustala sie na terenie Gminy Oława zasady 
usytuowania miejsc sprzedaşy i podawania napo-
jów alkoholowych: 

Miejsce sprzedaşy powinno być usytuowane 
w odległości nie mniejszej niş 30 m od: 
− szkół i innych placówek oświatowo- 

-wychowawczych i opiekuńczych, 

− placówek prowadzących działalność kulturalną, 
− obiektów kultu religijnego, 
− obiektów sportowych, 
− dworców autobusowych i kolejowych 

licząc odległość mierzoną najkrótszą drogą od 
wejścia do punktu sprzedaşy do wejścia do wy-
mienionych obiektów lub w przypadku, gdy wy-
mienione obiekty usytuowane są na terenie ogro-
dzonym, a obiekt oddalony jest od ogrodzenia, 
odległość liczona bćdzie od wejścia na teren obiek-
tu do wejścia do miejsca sprzedaşy. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Oława  
nr XXXII/354/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. w spra-
wie ustalenia ilości punktów sprzedaşy napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Oława. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Oława. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy:  
Dariusz Witkowski 
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