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UCHWAŁA Nr VIII/53/2003
Rady Gminy w Manowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy 
Manowo dla cz ęści działek nr 205 i 230 w obr ębie Manowo.

(Szczecin, dnia 18 czerwca 2003 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 
136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, 
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, 
Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Manowie, co następuje:

ROZDZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Na podstawie uchwały Nr XXXIX/306/2002 Rady Gminy w Manowie z dnia 29 
maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Manowo dla części działek nr 205 i 230 w obrębie Manowo.

2. Planem objęte są części działek nr 205 i 230 w obrębie Manowo, o powierzchni 1,63 
ha, które przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną i usługi.

3. Integralną częścią uchwały jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do 
uchwały.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2. 1. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów o 
symbolach 1MNj,U i 2MNj,U:

1) tereny przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
usługową. Przez zabudowę usługową należy rozumieć usługi bytowe nieuciążliwe dla 
zabudowy mieszkaniowej, nie generujące znacznych uciążliwości komunikacyjnych i 
transportowych, tj.: handel detaliczny, gastronomię, usługi turystyki, usługi łączności, 
rzemiosło nieuciążliwe, biura, banki, administrację, usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i 
domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych 
zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości,

2) proponuje się podziały działek zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dopuszcza się 
inne podziały przy zachowaniu minimalnej wielkości działek po podziale 1000 m2,

3) obowiązuje maksymalna powierzchnia zabudowy na działce 50%,
4) należy zachować minimum 40% obszaru działki jako powierzchnię czynną 

biologicznie; nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi,

5) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od granicy lasu,
6) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wolnostojącej w odległości 3,0 m od linii 

rozgraniczających publicznej drogi dojazdowej i w odległości 10,0 m od linii 
rozgraniczających obwodnicy Manowa (wariant II obejścia drogi krajowej) oraz 
obowiązujące linie zabudowy wolnostojącej w odległości 3,0 m od linii rozgraniczających 
placu publicznego,

7) wymagane jest zaakcentowanie narożników, wyznaczonych na załączniku do 



uchwały, poprzez wprowadzenie np.: dodatkowej kondygnacji, nadbudówki, 
podwyższonego dachu, ryzalitu lub wykusza,

8) w strefie uciążliwości obwodnicy Manowa (wariant II obejścia drogi krajowej) tj. w 
pasie 25 m od krawędzi jezdni, rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne 
zewnętrznych ścian budynków winny spełniać warunki zabezpieczeń akustycznych i 
antydrganiowych, właściwych dla lokalizacji tego typu obiektów w sąsiedztwie uciążliwości 
drogi krajowej. Realizacja obiektów w strefie uciążliwości może być prowadzona 
wyłącznie na własne ryzyko inwestora budynku bez prawa roszczeń w stosunku do 
zarządcy drogi,

9) w miejscach wyznaczonych na załączniku do uchwały jako zaakcentowane narożniki, 
obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje, w tym poddasze użytkowe; na pozostałym 
obszarze planu obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

10) w miejscach wyznaczonych na załączniku do uchwały jako zaakcentowane narożniki, 
obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego 
punktu budynku: 12,0 m, na pozostałym obszarze planu: 10,0 m;

11) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
12) obowiązuje kształt dachu: symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia 35° - 45°; 

kierunek głównej kalenicy budynku winien być zgodny z obowiązującymi kierunkami 
ustalonymi na załączniku do uchwały; obowiązuje pokrycie dachowe dachówką lub 
materiałami dachówkopodobnymi,

13) obowiązuje zakaz budowy budynków tymczasowych.
2. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa w zakresie komunikacji z publicznej drogi dojazdowej, znajdującej na 
obszarze planu,

2) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości wynikającej z programu 
inwestycji w obrębie działek własnych, tj.:
a) dla obiektów usługowych należy przyjąć następujący bilans: 2 miejsca na 1 punkt 

usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej 
budynku, 1 miejsce na 4 zatrudnionych;

b) dla obiektów mieszkalnych należy przyjąć 2 miejsca na 1 mieszkanie; powyższe 
miejsca postojowe należy sumować.

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunalnego w publicznej drodze dojazdowej, 

znajdującej na obszarze planu,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci kanalizacji sanitarnej w publicznej 

drodze dojazdowej, znajdującej na obszarze planu,
3) odprowadzenie ścieków technologicznych - do sieci kanalizacji sanitarnej w publicznej 

drodze dojazdowej, znajdującej na obszarze planu; ścieki technologiczne odprowadzane 
do gminnej sieci sanitarnej muszą odpowiadać wskaźnikom dopuszczalnych 
zanieczyszczeń dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji należy wykonać punkt 
poboru ścieków do badania ich jakości przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,

4) odprowadzenie wód opadowych - z dachów powierzchniowo do gruntu; z dróg 
wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych po podczyszczeniu do parametrów 
określonych w przepisach szczególnych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej w 
publicznej drodze dojazdowej. Na etapie opracowywania projektów budowlanych 
wymagane jest uzgodnienie ich odwodnienia z właściwym oddziałem 
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,

5) zaopatrzenie w gaz - z gazociągu w publicznej drodze dojazdowej, znajdującej na 
obszarze planu; dopuszcza się wykorzystanie bezprzewodowego gazu płynnego,

6) elektroenergetyka - z sieci energetycznej w publicznej drodze dojazdowej, znajdującej 
na obszarze planu,

7) zaopatrzenie w ciepło - indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem 
paliw ekologicznych,

8) usuwanie stałych odpadów komunalnych - po segregacji na obszarze nieruchomości, 
odpady te winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa,

9) usuwanie stałych odpadów technologicznych - odpady technologiczne należy 
segregować w miejscach ich powstawania według grup asortymentowych; odpady 
medyczne winny być gromadzone w szczelnych, zamkniętych pojemnikach w specjalnie 
wydzielonym, zamykanym pomieszczeniu; odpady zanieczyszczone ropopochodnymi 
winny być gromadzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, 
ustawionych na szczelnej nawierzchni; wszystkie powyższe odpady winny być 
zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa,

10) telekomunikacja - z sieci kablowej w publicznej drodze dojazdowej, znajdującej na 



obszarze planu.
4. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w sposób zapewniający 
ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi 
przepisami,

2) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie 
ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) na obszarze planu należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej,
4) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów znajdujących się na obszarze planu 

należy projektować w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do potrzeb obrony 
cywilnej.
5. Ustalenia w zakresie obrony środowiska: należy utrzymać poziom hałasu w 

środowisku zgodnie z parametrami ustalonymi dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową.

§ 3. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
publicznej drogi dojazdowej o symbolach 1KD i 2KD:

1) po poszerzeniu szerokość drogi w liniach rozgraniczających winna wynosić 10,0 m - 
poszerzenie zgodnie z załącznikiem do uchwały,

2) wody opadowe z jezdni i zatok parkingowych należy odprowadzać do kanalizacji 
deszczowej lub do gruntu za pośrednictwem separatorów ropopochodnych.

§ 4. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla placu 
publicznego o symbolach 1KX i 2KX:

1) obowiązuje szerokość placu w liniach rozgraniczających zgodna z załącznikiem do 
uchwały - szerokość terenów 1KX i 2KX po 5,0 m,

2) obowiązuje nasadzenie drzew szlachetnych (lipa, jesion, klon itp.) w miejscach 
wskazanych na załączniku do uchwały,

3) dopuszcza się wprowadzenie przykrawężnikowych zatok parkingowych pomiędzy 
drzewami; wody opadowe z tych zatok należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub 
do gruntu za pośrednictwem separatorów ropopochodnych.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA KO ŃCOWE

§ 5. Ustala się 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego 
właściciela.

§ 6. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych kl. VI pochodzenia mineralnego o 
powierzchni 1,63 ha na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 7. Na obszarze objętym niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXVI/48/83 Gminnej Rady Narodowej w Manowie z dnia 31 stycznia 1983 r. (Dz. Urz. W.R.N. 
w Koszalinie z 1983 r. Nr 13, poz. 51), podtrzymanego uchwałą Nr XI/35/90 Rady Gminy 
Manowo z dnia 28 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 11, poz. 146).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN Y MANOWO DLA 
CZĘŚCI DZ. NR 205 i 230 W OBRĘBIE MANOWO

(grafik ę pomini ęto)


