
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 150 — 11468 — Poz. 2791, 2792

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/281/2009 
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wolny 
Dwór w gminie Skarszewy.

W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Wolny Dwór w gminie 
Skarszewy.

  Załącznik nr 2
  do uchwały nr XXXVI/281/2009
  Rady Miejskiej w Skarszewach

   z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wolny 
Dwór w gminie Skarszewy.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Wolny Dwór w gminie Skar-
szewy nie wpłynie na sposób realizacji inwestycji.
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 UCHWAŁA Nr XXXVI/282/2009
Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu wsi 
Demlin, części dz. nr 219/8 w gminie Skarszewy

Na podstawie art. 20 ust 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. poz. 74 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Skarsze-
wach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania dotyczącego fragmentu wsi 
Demlin, części dz. nr 219/8 w gminie Skarszewy, 
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach 
nr V/98/99 z dnia 28 września 1999 r. (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 58 z dnia 15 czerwca 2005 r. poz. 
1091)

§ 2

2. Zmiana polega na:
1) Zmianie zapisu dotyczącym minimalnej powierzch-

ni działki: w § 1 w punkcie 8 „Obszar nr 8 działkę 
nr 219/8 (część ok. 2,80 ha) przeznacza się pod 
zabudowę letniskową, symbol na rys planu UTL, 
drogę dojazdową KD, przejście piesze Kx i teren 
sportowy z zielenią US/ZN (załącznik graficzny nr 
7)”, ppkt 1) zasady zabudowy i zagospodarowania 
ppkt b otrzymuje brzmienie - domy parterowe 
ze stromym dachem o nachylenia od 23o do 45o, 
poziom posadowienia parteru maks. 0,60m. Wyso-
kość budynków od poziomu terenu do kalenicy nie 
więcej niż 8,0m, dopuszcza się budowę garaży. 
Powierzchnia zabudowy maks. 20% powierzchni 
działki, powierzchnia działki min. 900m2

§ 3

Pozostałe ustalenia i załącznik graficzny do uchwały 
pozostają bez zmian

§ 4

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag (zał. 

nr 1)
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji (zał. 

nr 2)

§ 5

1. Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz 

z dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomor-
skiemu w celu ogłoszenia uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego

2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
ficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Skarszewach

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentów przedstawiających plan i wydania 
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w 
życie z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
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  Załącznik nr 1
  do uchwały nr XXXVI/282/2009
  Rady Miejskiej w Skarszewach
  z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Demlin w gminie Skarszewy.

W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Demlin w gminie Skar-
szewy.

  Załącznik nr 2
  do uchwały nr XXXVI/282/2009 
  Rady Miejskiej w Skarszewach
  z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Demlin w gminie Skarszewy.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Demlin w gminie Skarszewy 
nie wpłynie na sposób realizacji inwestycji.
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Uchwała nr XXXVI/157/2009
Rady Gminy Ostaszewo

 z dnia 17 września 2009 r.

 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i banneru Gminy Ostaszewo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 
1996 r. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 
123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), uchwala 
się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się herb, flagę i banner Gminy Ostasze-
wo.

§ 2

1. Herb Gminy Ostaszewo stanowi późnogotycka tarcza 
przedstawiająca w zielonym polu, nad srebrną rzeką, 
złoty wiatrak ze srebrnymi skrzydłami.

2. Wzór i opis herbu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

1. Flagę Gminy Ostaszewo stanowi poziomy prostokątny 
płat tkaniny, składający się z dwóch pasów poziomych, 
górnego białego, z umieszczonym na nim centralnie 
herbem Gminy Ostaszewo i dolnego zielonego.

2. Wzór i opis flagi określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

1. Bannerem Gminy Ostaszewo jest pionowy prostokątny 
płat tkaniny, skła-dający się z dwóch pasów 
poziomych, górnego białego, z umieszczonym na 
nim herbem  Gminy Ostaszewo i dolnego zielonego.

2. Wzór i opis banneru określa załącznik nr 3 do 
uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ostaszewo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ostaszewo

Jadwiga Warnke


