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UCHWAŁA NR XXI/154/00
Rady Gminy Manowo

z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospo darowania przestrzennego 
gminy Manowo.

(Szczecin, dnia 4 sierpnia 2000 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. 
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. 
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; z 1999 r. Nr 41, 
poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/73/99 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 1999 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/48/83 
Gminnej Rady Narodowej w Manowie z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo (Dz. Urz. WRN w 
Koszalinie Nr 13, poz. 51) zmienionego uchwałą Nr XI/35/90 Rady Gminy Manowo z dnia 28 
lutego 1990 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 11, poz. 146; z 1993 r. Nr 19, poz. 180) 
dokonuje się zmianę w/w miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Manowo obejmującą tereny położone w następujących miejscowościach:

1. "A" - Kretomino - dz. dz. 204/7 (część); 206/2 (część); 210/2.
2. "B" - Bonin - dz. dz. 3/18; 4/54; 4/55.
3. "C" - Cewlino - dz. dz. 45; 82/3; 86/2; 86/3; 87/2; 92; 183/1; 192; 208/11; 208/12

-18; 255/2.
4. "D" - Manowo - dz. dz. 76/4; 111/3; 148 (część); 174/2; 208; 213; 224/4; 224/5;

224/6; 224/7; 225; 292 (część); 293; 294.
5. "E" - Wyszebórz - dz. 84 (część).
6. "F" - Wyszewo - dz. dz. 56/2; 95/1 (część); 147/2 (część); 167:277/2; 279 (część);

280 (część); 341/13 (część).
7. Wiewiórowo - dz. dz. 15/4; 16/2; 17.
8. "H" - Rosnowo - dz. dz. 10b; 11b; 11h; 70; 213/1; 213/2; 213/3; 213/4.
9. - Mostowo - dz. dz. 350/16; 350/22; 350/25.
10. - Kopanino-Grzybniczka - nr nr 108h; 108o; 108p; 108 r.

§ 2. Ustalenia stanowiące przedmiot niniejszej uchwały wyrażono w postaci:
1. Zasad zagospodarowania terenów objętych zmianą planu określonych w rozdziale II 

niniejszej uchwały, stanowiących ustalenia ogólne.
2. Warunków zagospodarowania i zabudowy terenów elementarnych określonych w 

rozdziale III niniejszej uchwały stanowiących ustalenia szczegółowe.
3. Rysunków planu stanowiących załączniki nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tereny objęte zmianą planu uzyskują następujące oznaczenie:
1. "A" KRETOMINO: 1A-M+U, 1/1A-K; 2A-U, PRS, 2/1A-K; 3A-U, 3/1A-K, 3/2A-K.
2. "B" BONIN: 1B-KS; 2B-PRS, U.
3. "C" CEWLINO: 1C-M+U; 2C-UT+ML+U; 3C-PRS+U+M; 4C-M+U, 4/1C-K; 5C-M;6C-



M; 7C-M+UT; 8C-M+UT; 9C-M.
4. "D" MANOWO: 1D-M+U; 2D-RRO+M+UT; 3D-M, 3/1D-K, 3/2D-K; 4D-M, 4/1D-K; 

5D-M; 6D-M+U; 7D-M+U, 7/1D-K; 8D-M+U, 8/1D-K; 9D-UT+M+RRO, 9/1D-K.
5. "E" WYSZEBÓRZ: 1E-M+U.
6. "F" WYSZEWO: 1F-M+U; 2F-M+U; 3F-RPO+MRA; 4F-MRA; 5F-ML+UT; 6F-M; 7F-

M,7/1F-K.
7. "F" WIEWIÓROWO: 8F-M+U; 9F-MRA, M+U.
8. "H" ROSNOWO: 1H-M+UT; 2H-ZD; 3H-U; 4H-WZ, 4/1H-K; 5H-ZD; 6H-M; 7H-M.
9. "H" MOSTOWO: 11H-WZ.
10. "H" KOPANINO-GRZYBNICZKA: 8H-M; 9H-M; 10H-ZL.

§ 4. Ustala się znaczenie terminów zastosowanych w niniejszej uchwale:
1. Zmiana planu - zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym jest mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
3. Rysunek planu - ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania naniesione 

graficznie na mapach syt. wysokościowych w skali 1:1000 stanowiących załączniki nr nr 1, 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 i 27 do 
niniejszej uchwały.

4. Teren elementarny - teren objęty zmianą planu o ustalonym przeznaczeniu 
podstawowym oznaczony symbolem liczbowo-literowym, na rysunku planu obwiedziony 
liniami rozgraniczającymi, dla którego w niniejszej uchwale sformułowane są ustalenia 
szczegółowe.

5. Przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie (funkcja), które obowiązuje na danym 
terenie element, objętym zmianą planu.

6. Przeznaczenie dopuszczalne - inne przeznaczenie (funkcja) od podstawowego 
wprowadzone w formie uzupełnienia lub częściowej zamiany przeznaczenia podstawowego 
pod warunkiem, że wprowadzenie jego nie spowoduje uciążliwości dla funkcji podstawowej i 
otoczenia.

7. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - granice terenów o ustalonym 
przeznaczeniu podstawowym, określone jako obowiązujące lub postulowane. W obrębie linii 
rozgraniczających mogą być dokonywane podziały na działki budowlane dla różnych 
użytkowników.

8. Linie zabudowy - nieprzekraczalne lub obowiązujące - określone granice zabudowy dla 
poszczególnych terenów elementarnych, objętych zmianą planu.

Rozdział II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. Tereny objęte niniejszą zmianą planu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
ustalonym w zmianie planu przeznaczeniem, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

§ 6. 1. Ustala się dla terenów elementarnych objętych zmianą planu następujące 
przeznaczenie (funkcje) podstawowe i dopuszczalne zakodowane symbolami literowymi:

1)  MRA  -  tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem agrotury styki.

2)  M  -  tereny zabudowy mieszkaniowej MJ - jednorodzinnej, MN - rezydencyjnej.

3)  M+U  -  tereny zabud. mieszkaniowej z dopuszczeniem usług n ieuci ążliwych.

4)  ML  -  tereny zabudowy rekreacyjnej (domki letniskowe, tzw . drugi dom).

5)  U  -  tereny usług nieuci ążliwych: H - handel, G - gastronomia, R - rzemiosło 
nieuci ążliwe, S - sport, K - kultura, I - inne (hotel, mote l).

6)  UT  -  tereny usług turystycznych (o środek wczasowy, pensjonat, kolonie, obozy, 
kampingi).

7)  PRS  -  tereny przetwórstwa, drobnej wytwórczo ści, składów i magazynów.



8)  RPO  -  tereny urz ądze ń produkcji ro ślinnej (ogrodnictwo, sady, szklarnie, 
plantacje).

9)  RRO  -  tereny urz ądze ń produkcji rybackiej (stawy rybne z niezb ędnymi obiektami 
towarzysz ącymi).

10)  ZD  -  tereny ogrodów działkowych.

11)  RO  -  tereny rolne - uprawy polowe.

12)  RZ  -  tereny u żytków zielonych - ł ąki, pastwiska.

13)  RL  -  tereny zieleni le śnej - lasy.

14)  ZL  -  tereny rolne do zalesienia.

15)  ZP  -  tereny zieleni komponowanej - parki.

16)  ZC  -  tereny cmentarzy.

17)  WZ  -  tereny urz ądze ń uj ęć wody - stacja wodoci ągowa, stacja uzdatniania wody, 
studnie.

18)  W  -  wody otwarte - rzeki, jeziora, rowy.

19)  K  -  tereny pasów drogowych (poszerzenie).

20)  KS  -  tereny urz ądze ń komunikacji samochodowej - gara że na samochody osobowe.

21)  IT  -  tereny pasów infrastruktury technicznej.

2. Ustala się oznaczenie indentyfikacyjne terenu elementarnego w postaci cyfry i liter, 
gdzie cyfra oznacza kolejny numer terenu elementarnego a litera symbol jednostki 
strukturalnej, w skład której w/g miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego wchodzi miejscowość objęta zmianą planu; następnie oddzielone kreską 
poziomą litery oznaczają funkcję podstawową i ewentualnie funkcję dopuszczalną terenu, 
stanowiące klucz do ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały i mające swój odpowiednik na 
rysunku planu.

§ 7. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.
1. Ochrona środowiska przyrodniczego.

1) ustala się, że dla terenów objętych niniejszą zmianą planu obowiązują wymogi 
określone dla obszarów prawnie chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody, ustawy 
o lasach, prawo wodne, prawo geologiczne tj.:
a) obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi,
b) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Mostowie,
c) lasy o funkcji ochronnej, wodochronne, wokół miast.

2) ustala się strefy ochronne dla projektowanych indywidualnych ujęć wód podziemnych 
wyłącznie w oparciu o dokumentacje hydrologiczne oraz operaty wodno-prawne 
opracowane w trybie prawa wodnego i prawa geologicznego.

3) zakazuje się na terenach objętych zmianą planu oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

4) nakłada się obowiązek na etapie wystąpienia Inwestora o decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów mogących pogorszyć stan środowiska 
przyrodniczego dostarczenia oceny oddziaływania na środowisko opracowanej przez 
biegłego z listy MOŚZNiL oraz sprawdzających badań geologicznych.

5) ochronie podlegają grunty rolne o glebach w klasie bonitacyjnej I÷IV, pochodzenia 
organicznego klasy V i VI oraz grunty leśne. Wszelka działalność inwestycyjna na w/w 
terenach rolnych i leśnych powodująca zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i 
nieleśne wymaga zgody w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

6) ochronie podlega występująca na terenach zmiany planu zieleń wysoka i średnia, 
konieczne wycięcia wymagają zgody odpowiednich organów administracji państwowej,



- dla zmian położonych w obszarze chronionego krajobrazu wprowadza się obowiązek 
uzgadniania z organem ochrony przyrody (Wojewoda) projekt decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich rodzajów inwestycji.

7) nakłada się obowiązek wprowadzenia na tereny elementarne nowych nasadzeń 
różnorodnej gatunkowo wysokiej i niskiej zieleni, gatunkowo i pokrojem harmonizującej z 
krajobrazem.

8) ustala się, że ewentualna uciążliwość lub szkodliwość niezbędnych obiektów i 
urządzeń mogących pogorszyć stan środowiska winna zawierać się w ramach własnej 
działki bez wywoływania konieczności ustalania strefy ochronnej poza jej granicami.
2. Ochrona środowiska kulturowego.

Ustala się, że:
1) na terenach objętych zmianą planu nie występują zabytkowe obiekty nieruchome oraz 

zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
2) ochroną konserwatorską objęte są wszystkie obiekty nieruchome wzniesione przed 

1945 r. oraz parki i cmentarze w świetle ustawy o ochronie dóbr kultury, ujęte w ewidencji 
konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie remontów, przebudowy, 
modernizacji tych obiektów i zagospodarowania ich terenów oraz lokalizacji nowych 
inwestycji w ich najbliższym otoczeniu wymagają opinii Państw. Służby Ochrony 
Zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków).

3) Część terenów objętych zmianą planu znajduje się w obszarze rekomendowanej w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, 
strefie ochrony konserwatorskiej "B"; są to:
m. Cewlino - 1C-M+U;4C-M+U;5C-M;6C-M; 9C-M.
m. Wyszebórz - 1E-M+U.
m. Wyszewo - 1F-M+U;2F-M+U.

4) w strefie ochrony konserwatorskiej "B" obowiązuje:
a) utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego,
b) dla obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej:

– zachowanie historycznego ukształtowania bryły, kompozycji elewacji, detalu 
architektonicznego, kształtu i materiału pokrycia dachu oraz materiału 
elewacyjnego.

– usunięcie lub przebudowa elementów dysharmonizujących z formą historyczną.
– ochrona kompozycji i składu gatunkowego istniejącej zieleni wysokiej,
– ochrona historycznego przestrzennego układu zagospodarowania posesji a w 

szczególności zachowanie charakterystycznego usytuowania domu mieszkalnego i 
linii zabudowy.

c) dla zabudowy nowoprojektowanej:
– linia zabudowy wg zachowanego układu ruralistycznego,
– wysokość 1,5 kondygnacji nadziemnych (od poziomu terenu do kalenicy max. 8,5 

m),
– w szczególnych przypadkach dopuszcza się wys. do 2,5 kondygnacji (max.11,0 m 

od poziomu terenu do kalenicy) z warunkiem opracowania koncepcji sylwety 
elewacji ulicy oraz uzyskania jej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków,

– dachy strome o nachyleniu 40°÷52°, ostatnia kondygnacja jako poddasze użytkowe,
– kształt dachu, usytuowanie kalenic w stosunku do ulicy, forma bryły, elewacji i 

detalu architektonicznego oraz kształtowanie i sytuowanie zieleni rekreacyjnej i 
użytkowej stosować w nawiązaniu do historycznej pozostałej zabudowy oraz 
historycznego układu ruralistycznego miejscowości,

– stosowanie tradycyjnych konstrukcji i materiałów dachowych, elewacyjnych z 
dopuszczeniem imitacji tych materiałów wyłącznie o wysokiej wartości estetycznej,

– wielkości działek, dopuszczalne powierzchnie zabudowy określa § 8 niniejszej 
uchwały,

– wszelkie zamierzenia inwestycyjne, zmiana funkcji obiektów, nasadzenia zieleni 
oraz prace budowlane i inżynieryjne planowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

5) na terenach objętych niniejszą zmianą planu w zakresie ochrony zasobu 
archeologicznego:
a) nie występują stanowiska archeologiczne o wybitnych walorach wpisane do rejestru 

zabytków,
b) nie występują wartościowe stanowiska archeologiczne o dużym znaczeniu 

merytorycznym dla konkretnego okresu,
c) obejmuje się strefą obserwacji archeologicznej WIII stanowisko archeologiczne (w 



jego obszarze) oznaczone w/g AZP nr 21/16-23 występujące w Wiewiórowie na 
terenie 8F-M+U (dz. nr 17)
– wykonywanie wszelkich prac ziemnych, niwelacyjnych, nasadzeń zieleni wysokiej i 

innych prac mogących naruszyć strukturę warstw ziemi wymaga uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który na koszt Inwestora może narzucić 
obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych i ustanowić nad pracami 
nadzór archeologiczno-konserwatorski,

d) w razie stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych na obszarach objętych 
niniejszą zmianą planu prace ziemne należy wstrzymać i powiadomić instytucję 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który określi niezbędny do przeprowadzenia 
zakres prac archeologicznych na koszt inwestora,

3. Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony dóbr kultury oraz ochrony 
środowiska przyrodniczego mają pierwszeństwo przed przepisami określającymi warunki 
wynikające z innych przesłanek.

§ 8. Ustalenia w zakresie dyspozycji przestrzennych zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy.

1. Dopuszcza się, że do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego podstawowym 
przeznaczeniem, istniejącą zabudowę o innym przeznaczeniu, lecz nie powodującym 
uciążliwości dla otoczenia, poddawać remontom lub modernizacji bez powiększania kubatury 
obiektów.

2. Ustala się zagospodarowanie terenów elementarnych w liniach rozgraniczających o 
różnym przeznaczeniu. Wewnętrzne podziały na działki budowlane są orientacyjne i mogą 
ulec zmianie.

3. Ustala się, że ewentualna uciążliwość lub szkodliwość obiektów i urządzeń mogących 
pogorszyć stan środowiska winna zawierać się w ramach własnej działki, bez wywoływania 
konieczności ustalenia strefy ochronnej poza jej granicami.

4. Ustala się, że podział na działki budowlane terenu o powierzchni powyżej 1,0 ha 
poprzedzony będzie opracowaniem programowo-przestrzennym określającym propozycję 
podziału oraz rozwiązania infrastruktury technicznej i wewnętrznej komunikacji drogowej.

5. Dopuszcza się wtórne scalanie działek mających jednego właściciela.
6. Ustala się minimalne powierzchnie oraz % zabudowy dla nowowydzielanych działek 

pod lokalizację następujących funkcji:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 1000 m2 - pow. zabudowy 

do 15%,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych - 

2000 m2 - pow. zabudowy do 15%,
c) dla zabudowy rezydencyjnej - 2500 m2 - pow. zabudowy do 15%,
d) dla zabudowy zagrodowej (siedliska) - 3000 m2 - pow. zabudowy do 10%,
e) usługi komercyjne turystyczno-wypoczynkowe - domy wypoczynkowe, pensjonaty, 

zajazdy, hotele, pałacyki myśliwskie pow. ogólna - 120 m2/os.,
f) rekreacja terenowa czynna (golf, korty, hippika) pow. ogólna - 180 m2/os.,
g) zieleń urządzona rekreacyjna pow. ogólna - 100 m2/os.,
7. Ustalenie linii rozgraniczających oraz linii zabudowy.
a) na rysunku planu podano obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym 

użytkowaniu do ścisłego przestrzegania oraz postulowane, których ustalenie 
ustanawia się na etapie opracowań programowo-przestrzennych lub wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu pod warunkiem zgody 
stron.

b) ustala się dla noworealizowanej zabudowy nieprzekraczalne lub obowiązujące linie 
zabudowy, określone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu. Dla terenów, 
dla których nie określono w niniejszej uchwale linii zabudowy, należy stosować 
przepisy wykonawcze Prawa Budowlanego oraz przepisy szczególne w zakresie 
obowiązujących odległości od granicy lasu, linii elektroenergetycznych, gazociągów, 
magistrali wodociągowej i dróg.

8. Zasady kształtowania przestrzeni i formy budynków tj. warunki urbanistyczno-
architektoniczne nowej oraz istniejącej nadbudowywanej, rozbudowywanej zabudowy ustalone 
zostaną każdorazowo na podstawie konkretnej sytuacji przestrzennej, w stosunku do 
charakteru sąsiedniej zabudowy, w nawiązaniu do ogólnej sylwety miejscowości, w ścisłym 
związku z krajobrazem przyrodniczym i kulturowym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 
istniejących wartości kulturowych, elementów ekologicznych jak cieki wodne, drzewostan, 
rzeźba terenu; stosując niezbędne środki ochrony ekologicznej środowiska naturalnego.
Stosować w uzasadnionych przypadkach ustalenia § 7 niniejszej uchwały.



§ 9. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co następuje:
1. Zaopatrzenie w wodę:
a) - Kretomino z wodociągu miejskiego Koszalina zasilanego z własnego ujęcia przy ul. 

4-go Marca w Koszalinie,
– Bonin, Cewlino, część północna Manowa, Wyszewo, Rosnowo i Grzybniczka z 

wodociągów zbiorowych zasilanych z własnych ujęć,
– część południowa Manowa oraz Wyszebórz z wodociągu grupowego zasilanego z 

ujęcia "Mostowo" w Mostowie.
Trasy sieci lokalnych dla projektowanej zabudowy należy ustalać wg uzgodnionych 
rozwiązań projektowych.

b) dopuszcza się dla projektowanej zabudowy w miejscowościach nie posiadających 
sieci wodociągowej oraz dla zabudowy rozproszonej, indywidualne ujęcia wody pod 
warunkiem uzgodnienia z Głównym Geologiem Wojewódzkim (dot. m. Wyszewo 3F-
RPO+MRA i 7F-M, m. Wiewiórowo 8F-M+U i 9F-MRA, M+U).

2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków bytowych:
a) z terenów objętych niniejszą zmianą planu w miejscowościach Bonin i Rosnowo 

poprzez włączenie się do miejscowej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia 
ścieków do istniejących oczyszczalni w Boninie i w Rosnowie.

b) docelowy program skanalizowania gminy Manowo zakłada budowę systemu sieci 
kanalizacyjnej we wszystkich większych miejscowościach i odprowadzenie ścieków do 
istniejącej rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Boninie.

c) do czasu zrealizowania programu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
objętych niniejszą zmianą planu, nie posiadających kanalizacji systemowej dopuszcza 
się:
– zastosowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,
– odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych. Nieczystości ze zbiorników 

należy wywozić transportem specjalnym na oczyszczalnie ścieków w Boninie lub w 
Rosnowie,

– inne niekonwencjonalne rozwiązania, jako optymalne dla rozproszonej zabudowy w 
oparciu o technologie prawnie dopuszczone do stosowania w uzgodnieniu ze 
stosownymi służbami ochrony środowiska i sanitarnymi.

3. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub centralnych opartych 
wyłącznie na ekologicznych czynnikach grzewczych.

4. Zaopatrzenie w gaz przewodowy do celów bytowych i grzewczych w ramach realizacji 
programu gazyfikacji całej gminy.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanych lub modernizowanych istniejących 
obiektów, z istniejących linii napowietrznych lub kablowych 0,4 kV. Dopuszcza się wydzielenie 
terenu dla niezbędnych stacji transformatorowych z zabezpieczeniem do nich dojazdu.
Projektowane obiekty i urządzenia elektroenergetyczne winny być wkomponowane w zespoły 
zabudowy i harmonizować z krajobrazem.

6. Sieci infrastruktury technicznej zabezpieczającej nową lub modernizowaną zabudowę 
projektować w liniach rozgraniczenia dróg. Dla istniejących i projektowanych sieci 
magistralnych zgodnie z przepisami szczególnymi należy wydzielić pasy terenu pod 
infrastrukturę techniczną.

§ 10. Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej.
1. Parametry pasów drogowych, odległości linii zabudowy i miejsc podłączenia terenów 

do komunikacji drogowej (szczególnie dotyczy to drogi krajowej nr 11) uzgadniać na etapie 
projektowania z Zarządcami dróg. Wyklucza się bezpośrednie wjazdy na projektowane działki 
z drogi krajowej nr 11; ustala się wjazdy na w/w działki z istniejących lub projektowanych dróg 
lokalnych.

2. Przy podziałach terenów na działki budowlane oraz w opracowaniach programowo-
przestrzennych, projektować pasy drogowe o minimalnej szerokości 10,0 m dla dróg 
dojazdowych; dla pozostałych dróg wg obowiązujących przepisów szczególnych.

3. Miejsca postojowe parkingowe dla użytkowników funkcji usługowych lokalizować w 
ramach własnej posesji.

4. Rezerwę terenu w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego 
pod przebieg trasy drogi nr 11, projektowanej jako ekspresowej, w przypadku przyjęcia innego 
wariantu przebiegu trasy S11 dopuszcza się włączyć do terenów elementarnych 2D-
RRO+M+UT i 9D-UT+M+RRO.



§ 11. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i bezpieczeństwa pożarowego.
1. Przy projektowaniu nowych obiektów o funkcjach UI, UG, UR, PRS, M, należy 

przewidzieć pomieszczenia na budowle ochronne O.C. Stosować art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414; z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 
106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680; z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726; z 1998 r. Nr 22, 
poz. 118 i Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 
2000 r. Nr 12, poz. 136).

2. Zabezpieczyć rezerwę wody pitnej wynikającej z przepisów zawartych w Zarządzeniu 
Nr 2 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie 
zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych (M.P. Nr 59, poz. 663).

3. Zabezpieczyć rezerwę wody w urządzeniach źródłowych oraz przez budowę sieci 
uzbrojonej w hydranty p.poż.

4. Stosować przepisy szczególne, zachować minimalne odległości od granicy lasu do 
projektowanych budynków z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia - 10 m, od 
rozprzestrzeniających ogień - 24 m (m. Cewlino 8C-M+UT).

§ 12. Ustalenia w zakresie stref ochronnych i granic obszarów ponadnormatywnego 
oddziaływania inwestycji lub obiektów na środowisko i zdrowie ludzi.

1. Przyjmuje się na działkach budowlanych miejski system gromadzenia odpadów stałych 
z ich wstępną segregacją, zgodnie z § 22 Rozporządzenia MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 15, poz. 140). Wywóz nieczystości stałych taborem specjalnym na gminne 
wysypisko odpadów w Cewlinie.

2. Wywóz nieczystości płynnych taborem specjalnym do punktu zlewnego na 
oczyszczalnie ścieków w Boninie i w Rosnowie.

3. Należy stosować przepisy szczególne dotyczące ochrony przed hałasem, 
promieniowaniem jonizującym, polami elektromagnetycznymi oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej.

4. Ustala się ze względu na ochronę przed polem elektromagnetycznym oraz 
promieniowaniem jonizującym, nieprzekraczalne odległości od istniejących linii 
napowietrznych elektroenergetycznych do noworealizowanej zabudowy, przeznaczonej na 
pobyt ludzi i zwierząt:

– od osi linii napow. 15 kV - 7,5 m,
– od osi linii napow. 110 kV - 15,0 m,
– od osi linii napow. 220 kV - 26,0 m,
– od granicy działki nr 225 - 200,0 m.

5. Od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 150 mm zachować 
bezpieczne odległości do obiektów i urządzeń towarzyszących, stosując obowiązujące w tym 
zakresie przepisy szczególne. Jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej, to ustala się 
minimalną odległość od osi istniejącego i projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia do 
linii projektowanej zabudowy - 20,0 m.

Rozdział III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 13. 1. "A" KRETOMINO. (rys. planu - załącznik nr 1)

1A-M+U, 1/1A-K
- teren o pow. 0,22 ha; działka nr 204/T (część); R IVa, PsIV, (poprzednie ustalenia - 

A10UN, UI) użytkowany rolniczo, przeznacza się na funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami typu: H, G, R. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II 
niniejszej uchwały, a w szczególności § 8 ust. 7, § 9,§ 10 ust. 1. Wydziela się pas 
terenu -1/1A-K, o szerokości 6,0 m na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 
11.
Wydziela się część terenu na pas techniczny związany z z przeprowadzoną przez 
działkę magistralą wodociągową o Ć 1200 mm. Przed wykonywaniem prac 
budowlanych ustala się obowiązek uzyskania nadzoru zarządcy wodociągu 
grupowego.

Infrastruktura techniczna:



- woda: z istniejącej sieci Ć 90 mm wodociągu miejskiego Koszalina, prowadzonej w 
liniach rozgraniczających drogi krajowej nr 11, w odległości ca 2,0 m od 
przedmiotowego terenu.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej.

- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez jej rozbudowę od 
słupowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 206/5.

2A-U, PRS, 2/1A-K
- teren o pow. 0,92 ha; działka nr 206/2(część); RIVa, (poprzednie ustalenia - A10UN, 

UI) użytkowany rolniczo, przeznacza się na usługi typu H, R oraz przetwórstwo, 
drobną wytwórczość, magazyny i składy. Bezwzględnie zachować minimalną 
odległość 200 m od granicy działki nr 225 do linii zabudowy projektowanej zabudowy. 
Dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wyłącznie w formie lokalu 
mieszkalnego dla właściciela obiektów o funkcji podstawowej U, PRS lub lokalu 
mieszkalnego dla dozoru. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w 
szczególności § 7 ust. 1, § 8 ust. 3, § 12 ust. 3 i 4.
Wydziela się pas terenu 2/1A-K, o szerokości 4,0 m na poszerzenie pasa drogowego 
drogi lokalnej.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 mm wodociągu miejskiego Koszalina, prowadzonej w 

liniach rozgraniczających drogi krajowej nr 11, w odległości ca 100 m od 
przedmiotowego terenu.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej.

- energia elektryczna: z istniejącej linii 0,4 kV poprzez jej rozbudowę od słupowej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej na dz. nr 206/5.

3A-U, 3/1A-K, 3/2A-K
- teren o pow. 0,45 ha, działka nr 210/2; RIVa, (poprzednie ustalenia - A10UN, UI); 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na funkcję usługową typu H, G, R z 
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako uzupełnienie z funkcji podstawowej. 
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w szczególności § 8 ust. 7 i 
§ 10 ust. 1.
Wydziela się pas terenu -3/1A-K o szerokości 6,0 m na poszerzenie pasa drogowego 
drogi krajowej nr 11 i pas terenu -3/2A-K o szerokości 5,0 m pod część projektowanej 
docelowo drogi lokalnej.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 mm wodociągu miejskiego Koszalina prowadzonej w 

liniach rozgraniczających drogi krajowej nr 11, w odległości 430 m od przedmiotowego 
terenu,

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej,

- energia elektryczna: z istniejącej linii 0,4 kV poprzez jej rozbudowę od słupowej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 206/5.

§ 14. 1. "B" BONIN (rys. planu - załącznik nr nr 2 i 3)

1B-KS
- teren o pow. 0,64 ha, działka nr 3/18; (poprzed. ustalenia - B2MW); zabudowany 

(budynki gospodarcze) przeznacza się na garaże na samochody osobowe dla 
mieszkańców budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały.

Infrastruktura techniczna:
- wykorzystać istniejące uzbrojenie terenu.

2B-PRS, U
- teren o pow. 2,36 ha; działka nr 4/54 i 4/55; (poprzednie ustalenia B5EC) - teren 

istniejącej nieczynnej kotłowni i magazynów, przeznacza się na funkcję:
produkcyjną, magazynowo-składową oraz usługową typu: H, R. Stosować ustalenia 
ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w szczególności § 7 ust. 1 i § 8 ust. 3.

Infrastruktura techniczna:



- wykorzystać istniejące uzbrojenie terenu.

§ 15. 1. "C" CEWLINO (rys. planu - zał. nr nr 4, 5, 6, 7 i 8)

1C-M+U
- teren o pow. 0,36 ha; działka nr 192; RIVaB istniejącej zabudowy siedliskowej 

przekształca się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną z usługami typu R i H. 
Istniejący budynek mieszkalny objęty ewidencją konserwatorską. Stosować ustalenia 
ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w szczególności § 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 40 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie prowadzonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej w sąsiedztwie 
przedmiotowej działki,

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej,

- energia elektryczna: wykorzystać istniejące przyłącze działki do sieci napowietrznej 
0,4 kV prowadzonej w liniach rozgraniczenia drogi gminnej.

2C-UT+ML+U
- teren o pow. 6,12 ha; działka nr 208/12÷18 i działka 208/11; RV, RVI, PsVI, N 

(poprzednie ustalenia C1UT), tereny po byłej żwirowni częściowo zagospodarowane, 
przeznacza się na następujące funkcje: usługi turystyczne, zabudowę rekreacyjną i 
usługi typu H, G, S, K, I. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w 
szczególności § 7 ust. 2 i 3, § 8 ust. 4, ust. 6 pkt e, f i g, ust. 7 pkt a i b, ust. 8.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej w liniach rozgraniczających drogi powiatowej Nr 437 na styku 
ze wschodnią granicą przedmiotowego terenu,

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub inne rozwiązania 
określone w ustaleniach ogólnych Rozdz. II § 9 ust. 2 pkt c,

- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez jej rozbudowę od 
stacji transformatorowej słupowej, zlokalizowanej na przedmiotowym terenie.

3C-PRS+U+M
- teren o pow. 0,30 ha; działka nr 255/2; B-RIVb, B-RV (poprzednie ustalenia C33, MN, 

UR, UI, UT); istniejącą zabudowę siedliskową przekształca się na następujące 
funkcje: produkcja, przetwórstwo spożywcze, usługi typu H, R z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II 
niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1, 2 i 3, § 8 ust. 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej na styku z zachodnią 
granicą przedmiotowego terenu,

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej,

- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV; wykorzystać istniejące 
przyłącze.

4C-M+U, 4/1C-K
- teren o pow. 0,52 ha; działka nr 183/1; RIIIb, RIVa (poprzednie ustalenia RO) 

użytkowany rolniczo przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną z 
usługami typu R, H. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w 
szczególności § 7 ust. 2 i 3, § 8. Wydziela się pas terenu - 4/1C-K o szerokości 5,0 m 
na poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej przy zachodniej 
granicy przedmiotowej działki.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej.

- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV prowadzonej w liniach 
rozgraniczających drogi gminnej.



5C-M
- teren o pow. 0,44 ha; działka nr 45, RIVa, B, PsIV (poprzednie ustalenia dla części 

działki C16RPZ, RPR); użytkowany rolniczo częściowo zabudowany, przeznacza się 
na funkcję mieszkaniową jednorodzinną. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II 
niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV prowadzonej równolegle do 

graniczącej z działką drogi gminnej. Wykorzystać istniejące przyłącza.

6C-M
- teren o pow. 0,46 ha; działka nr 92; PsIV (poprzednie ustalenia - pastwisko) 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną. 
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w szczególności § 7 ust. 2 i 
3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej przeprowadzonej przez działkę sieci Ć 90 wodociągu zbiorowego 

zasilanego z własnego ujęcia w Cewlinie.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV prowadzonej przy drodze 

gminnej sąsiadującej z zachodnią granicą działki.

7C-M+UT
- teren o pow. 3,78 ha; działki nr nr 86/2;86/3; RIVa (poprzednie ustalenia RO);
- teren o pow. 0,90 ha (część działki nr 86/2 i działka nr 86/3), przeznacza się na 

funkcję mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyczne z dopuszczeniem zabudowy 
rekreacyjnej - ML,

- teren o pow. 2,88 ha (część działki nr 86/2), pozostawia się w dotychczasowym 
użytkowaniu - RO. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w 
szczególności § 7 ust. 2 i 3 i § 8.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej równolegle do drogi gminnej.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV prowadzonej przy drodze 

gminnej.

8C-M+UT
- teren o pow. 2,52 ha; działka nr 82/3; RIVa, RIVb, RV, PsV (poprzednie ustalenia 

RO);
- teren o pow. 0,58 ha, przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną i usługi 

turystyczne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej - ML,
- teren o pow. 1,94 ha, pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu - RO.
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 2 i 3, § 
8, § 11 ust. 4.
Infrastruktura techniczna.
- woda: z istniejącej sieci Ć 63 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej przy drodze gminnej.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej na działce linii napowietrznej 0,4 kV.

9C-M
- teren o pow. 0,50 ha; działka nr 87/2; RIIIb, RIVa (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną. 
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w szczególności § 7 ust. 2 i 



3 i § 8
Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Cewlinie, prowadzonej równolegle do drogi gminnej.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej na działce linii napowietrznej 0,4 kV.

§ 16. 1. "D" MANOWO (rys. planu - zał. nr nr 9, 10, 11, 12, 13 i 14).

1D-M+U
- teren o pow. 0,51 ha; działka nr 76/4; ŁIV, (poprzednie ustalenia - RZ) użytkowany 

jako użytki rolne, przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną z usługami 
typu: R, H. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności 
§ 8 ust. 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Manowie, przebiegającej równolegle do drogi krajowej nr 11 po jej północnej stronie. 
Odległość istniejącej sieci od działki ~90 m.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej.

- energia elektryczna: z istniejącej przebiegającej wzdłuż drogi krajowej nr 11 linii 
napowietrznej 0,4 kV. Odległość istniejącej linii od działki ~90 m.

2D-RRO+M+UT
- teren o pow. 4,58 ha; działka nr 174/2; LzV, ŁV, PsV (poprzednie ustalenia - teren 

zadrzewiony, zarośla) przeznacza się na następujące funkcje:
stawy hodowli ryb, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyczne UT. Wymaga się 
decyzji wodno-prawnej zgodnie z przepisami szczególnymi. Stosować ustalenia 
ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3, § 8 ust. 3 oraz 
ust. 6 pkt b, c, e, f i g, § 10 ust. 4.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 zaopatrującej w wodę wieś Manowo z grupowego 

wodociągu, zasilanego z ujęcia w Mostowie, prowadzonej w liniach rozgraniczających 
drogi gminnej prostopadłej do drogi krajowej nr 11, w odległości ca 330 m od 
przedmiotowej działki. W rozbudowie sieci należy uwzględnić zaopatrzenie terenów 
3D-M;4D-M i 7D-M+U.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnej 
przydomowej oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.

- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 15 kV, przebiegającej obok 
północnej granicy przedmiotowego terenu, poprzez jej rozbudowę w uzgodnieniu z 
dysponentem sieci.

3D-M, 3/1D-K, 3/2D-K
- teren o pow. 1,97 ha; działka nr 208; PsV, (poprzednie ustalenia - RZ) użytkowany 

jako pastwisko, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
dopuszczeniem usług typu R, H. Wydzielić pasy techniczne o szer. min. 13 m dla 
istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz o szerokości 35,0 m dla istniejącej 
magistrali wodociągowej, linii napowietrznej 15 kV i kanalizacji deszczowej Ć 0,12.
Minimalna odległość linii zabudowy od gazociągu wysokiego ciśnienia - 20 m. 
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1, § 
8 ust. 3, 4, 6 pkt a, b i c, ust. 7 i 8, § 9 ust. 6.
Wydziela się pas terenu -3/1D-K o szerokości 6,0 m pod drogę lokalną i pas terenu -
3/2D-K o szerokości 6,0 m na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 11.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 zaopatrującej w wodę wieś Manowo z grupowego 

wodociągu, zasilanego z ujęcia w Mostowie, prowadzonej w liniach rozgraniczających 
drogi gminnej prostopadłej do drogi krajowej nr 11 w odległości ca 140 m od 
przedmiotowej działki. W rozbudowie należy uwzględnić zapotrzebowanie w wodę 
terenów 2D-RRO+M+UT; 4D-M; 5D-M oraz 7D-M+U.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub do przydomowej 
oczyszczalni ścieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.



- energia elektryczna: z istniejącej przebiegającej przez działkę sieci napowietrznej 15 
kV poprzez jej rozbudowę. W jej rozbudowie uwzględnić również zapotrzebowanie 
terenów: 4D-M; 5D-M i 7D-M+U. Bilans mocy może wykazać konieczność budowy 
stacji transformatorowej. Stację lokalizować w obszarze pasów infrastruktury 
technicznej IT w uzgodnieniu z dysponentem sieci.

4D-M, 4/1D-K
- teren o pow. 2,27 ha; działka nr 213 (częściowo zabudowana); RIVb, RVI, (ustalenia 

poprzednie - RO) użytkowany rolniczo oraz istniejące siedlisko, przeznacza się na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług typu R, H. Pozostałe 
ustalenia jak 3D-M.
Wydziela się pas terenu 4/1D-K o szerokości 6,0 m na poszerzenie drogi lokalnej i 
pod projektowaną drogę lokalną.

Infrastruktura techniczna: jak 3D-M.

5D-M
- teren o pow. 0,28 ha; działki nr nr 224/4; 224/5; 224/6 i 224/7; RIVb, (poprzednie 

ustalenia dla części działki D34AUC) użytkowany rolniczo przeznacza się na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług typu R, H.
Pozostałe ustalenia jak 3D-M.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 zaopatrującej w wodę wieś Manowo z grupowego 

wodociągu zasilanego z ujęcia w Mostowie, prowadzonej w liniach rozgraniczających 
drogi gminnej o odległości ca 70,0 m od północnej granicy przedmiotowej działki.

- ścieki: odprowadzenie ścieków jak 3D-M.
- energia elektryczna: jak dla 3D-M.

6D-M+U
- teren o pow. 0,44 ha; działka nr 111/3; RVI, ŁV, (poprzednie ustalenia - MN) teren 

użytkowany rolniczo;
- teren o pow. 0,25 ha, RVI przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami typu R, H.
- teren o pow. 0,19 ha, ŁV pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3, § 
8 ust. 3.
Działka nr 111/5 jest dojazdem do przedmiotowego terenu.
Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Manowie prowadzonej przez teren działki sąsiedniej nr 111/4.
- ścieki: odprowadzenie ścieków jak 3D-M.
- energia elektryczna: z istniejącej przebiegającej wzdłuż drogi krajowej nr 11 sieci 

napowietrznej 0,4 kV (w odległości ~46 m).

7D-M+U, 7/1D-K
- teren o pow. 0,50 ha; działka nr 225; RIVb, (poprzednie ustalenia -D34AUC) 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
usługami typu R, H. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w 
szczególności § 8 ust. 3, § 7 ust. 1. Wydziela się pas terenu -7/1D-K o szerokości 4,0 
m na poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 zaopatrującej w wodę wieś Manowo z grupowego 

wodociągu, zasilanego z ujęcia w Mostowie, prowadzonej w liniach rozgraniczających 
drogi gminnej o odległości ca 80 m od północnej granicy przedmiotowej działki.

- ścieki: odprowadzenie ścieków jak 3D-M.
- energia elektryczna: jak dla 3D-M.

8D-M+U, 8/1D-K
- teren o pow. 0,40 ha; działka nr 148 (część); RVI, (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
usługami typu R, H. Wjazd na teren z drogi powiatowej nr 490. Stosować ustalenia 
ogólne a w szczególności Rozdz. II § 12, ust. 4 niniejszej uchwały, tj. zachować 
bezpieczne odległości do projektowanej zabudowy od istniejącej linii energetycznej. 



Wydziela się pas terenu 8/1D-K o szerokości ca 3,0 m na poszerzenie pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 490.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego, zasilanego z własnego ujęcia w

Manowie, ułożonej w liniach rozgraniczających drogi powiatowej.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej na działce sieci napowietrznej 0,4 kV.

9D-UT+M+RRO, 9/1D-K
- teren o pow. 2,80 ha; działki nr nr 292 (część), 293, 294; PsIV, LzV, ŁV, ŁVI, N; 

(poprzednie ustalenia RZ) użytkowany jako pastwiska, łąki i tereny zadrzewione, 
przeznacza się na usługi turystyczne (pensjonat, kamping), zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną lub rezydencyjną oraz dopuszcza się budowę stawów hodowli ryb w 
uzgodnieniu z Głównym Geologiem Wojewódzkim i stosownymi służbami ochrony 
środowiska. Wydzielić wolny od zabudowy pas terenu o szerokości min. 10 m od 
brzegu rzeki.
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1, 3 
i § 8 ust. 2, 3 oraz ust. 6 pkt b, c, e, f, g, § 10 ust. 4.

Infrastruktura techniczna:
- woda: indywidualne ujęcie wody pod warunkiem uzgodnienia z Głównym Geologiem 

Wojewódzkim.
- ścieki: zastosowanie lokalnej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologie prawnie 

dopuszczone do stosowania, w uzgodnieniu ze stosownymi służbami ochrony 
środowiska i sanitarnymi.

- energia elektryczna: z istniejącej sieci energetycznej napowietrznej 0,4 kV 
prowadzonej w liniach rozgraniczających drogi krajowej nr 11 w odległości ca 450 m 
od północnej granicy przedmiotowego terenu, w uzgodnieniu z dysponentem linii.

§ 17. 1. "E" WYSZEBÓRZ (rys. planu - zał. nr 15).

1E-M+U
- teren o pow. 0,56 ha; działka nr 84 (część); RIVa, PsIV, (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
usługami typu H, G. Dopuszcza się usługi turystyczne UT jako uzupełnienie funkcji 
usługowej. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, a w szczególności 
§ 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 100 zaopatrującej w wodę wieś Wyszebórz z grupowego 

wodociągu zasilanego z ujęcia w Mostowie ułożonej w liniach rozgraniczających drogi 
gminnej w odległości ca 250 m od przedmiotowej działki.

- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.

- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV prowadzonej wzdłuż 
północnej granicy działki.

§ 18. 1. "F" WYSZEWO (rys. planu - zał. nr nr 16, 17, 18, 19, 20 i 21)

1F-M+U
- teren o pow. 0,12 ha; działka nr 277/2; RIIIb, (poprzednie ustalenia - RO) użytkowany 

rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami typu 
R, H. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, szczególnie § 7 ust. 2 i 
3

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Wyszewie, przechodzącej przez przedmiotowy teren.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.
- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV przebiegającej wzdłuż 

zachodniej granicy działki równolegle do drogi gminnej.

2F-M+U



- teren o pow. 0,45 ha; działki nr 279 (część) i 280 (część), RIIIb, (poprzednie ustalenia 
- RO) użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami typu R, H. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, 
szczególnie § 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna: ustalenia jak dla 1F-M+U.

3F-RPO+MRA
- teren o pow. 0,97 ha; działka nr 167; RIVb, RVI, (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowana rolniczo, przeznacza się na produkcję sadowniczo-ogrodniczą, zabudowę 
mieszkalno-gospodarczą (siedlisko) z dopuszczeniem agroturystyki. Stosować 
ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1, 3 i § 12 ust. 
4. Zachować odległość min. 26 m od osi linii napowietrznej 220 kV do linii zabudowy 
projektowanych obiektów.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego ułożonej przy drodze 

powiatowej w odległości ~300 m od przedmiotowej działki lub z indywidualnego ujęcia 
wody pod warunkiem uzgodnienia z Głównym Geologiem Wojewódzkim.

- ścieki: zastosowanie lokalnej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologie prawnie 
dopuszczone do stosowania w uzgodnieniu ze stosownymi służbami ochrony 
środowiska i sanitarnymi.

- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV prowadzonej przy drodze 
powiatowej w odległości ~300 m od przedmiotowej działki w uzgodnieniu z 
dysponentem sieci.

4F-MRA
- teren o pow. 0,50 ha; działka nr 95/1 (część); RV, (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowana rolniczo, przeznacza się na zabudowę zagrodową z dopuszczeniem 
agroturystyki. Dopuszcza się przekształcenie na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II 
niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 110 wodociągu zbiorowego zasilanego z ujęcia własnego w 

Wyszewie, prowadzonej po przeciwległej stronie drogi powiatowej nr 496.
- ścieki: odprowadzenie ścieków jak 1F+U.
- energia elektryczna: z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV prowadzonej przez 

przedmiotową działkę równolegle do drogi powiatowej.

5F-ML+UT
- teren o pow. 0,25 ha; działka nr 56/2; RVI, (poprzednie ustalenia -RO) użytkowany 

rolniczo, przeznacza się na zabudowę rekreacyjną - letniskową z dopuszczeniem 
usług turystycznych. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, 
szczególnie § 11 ust. 4.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 90 wodociągu zbiorowego, zasilanego z własnego ujęcia w 

Wyszewie, prowadzonej przez przedmiotowy teren.
- ścieki: odprowadzenie ścieków jak 1F+U.
- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV przeprowadzonej przez 

przedmiotowy teren.

6F-M
- teren o pow. 0,40 ha; działka nr 341/13 (część); RV, (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
dopuszczeniem usług turystycznych (UT) lub zabudowy rekreacyjnej (ML). Stosować 
ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, szczególnie § 7 ust. 1 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej na omawianym terenie sieci Ć 50 wodociągu zbiorowego 

zasilanego z ujęcia własnego w Wyszewie.
- ścieki: odprowadzenie ścieków jak 1F+U.
- energia elektryczna: z istniejącej napowietrznej sieci 0,4 kV. Istniejąca stacja 

transformatorowa słupowa usytuowana jest w odległości ca 50 m od działki.

7F-M, 7/1F-K



- teren o pow. 0,50 ha; działka nr 147/2 (część); RVI, (poprzednie ustalenia - RO) 
użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
dopuszczeniem usług turystycznych lub zabudowy rekreacyjnej (UT, ML). Stosować 
ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3. 
Wydziela się pas terenu 7/1F-K o szer.5,0 m na poszerzenie drogi lokalnej.

Infrastruktura techniczna:
- woda: indywidualne ujęcie wody pod warunkiem uzgodnienia z Głównym Geologiem 

Wojewódzkim.
- ścieki: zastosowanie lokalnej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologie prawnie 

dopuszczone do stosowania w uzgodnieniu ze stosownymi służbami ochrony 
środowiska i służbą sanitarną.

- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV miejscowości Wyszewo 
poprzez jej rozbudowę (sieć w odległości ~700 m); lub poprzez budowę stacji 
transformatorowej na słupie linii 15 kV przebiegającej w odległości ~150 m, w 
uzgodnieniu z dysponentem sieci.

2. "F" WIEWIÓROWO (rys. planu - zał. nr 22).

8F-M+U
- teren o pow.0,91 ha; działka nr 17; RV, (poprzednie ustalenia - RO) użytkowany 

rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MJ lub 
rezydencyjną MN z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Na terenie znajduje się 
stanowisko archeologiczne (rekomendowana strefa obserwacji archeologiczno-
konserwatorskiej WIII). Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w 
szczególności § 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: indywidualne ujęcie wody pod warunkiem uzgodnienia z Głównym Geologiem 

Wojewódzkim.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, lub zastosowanie 

lokalnej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologie prawnie dopuszczone do 
stosowania w uzgodnieniu ze stosownymi służbami ochrony środowiska i sanitarnymi.

- energia elektryczna: z istniejącej przebiegającej przez przedmiotowy teren linii 
napowietrznej 0,4 kV.

9F-MRA, M+U
- teren o pow. 0,80 ha; działka nr 15/4 i 16/2; RV, RVI; (poprzednie ustalenia - RO) 

użytkowany rolniczo; przeznacza się na zabudowę mieszkaniową zagrodową z 
agroturystyką lub jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych U oraz usług 
turystycznych i zabudowy rekreacyjnej (UT, ML).

Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3.
Infrastruktura techniczna: ustalenia jak dla 8F-M+U.

§ 19. 1. "H" ROSNOWO (rys. planu - zał. nr nr 23, 24 i 25).

1H-M+UT
- teren o pow. 0,09 ha; działka nr 70; RVB, (poprzednie ustalenia - RO) częściowo 

zabudowany użytkowany rolniczo, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi turystyczne lub zabudowę rekreacyjną (ML).
Istniejący dom mieszkalny jest objęty ewidencją konserwatorską. Stosować ustalenia 
ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 2 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 40 wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Rosnowie.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Rosnowie.
- energia elektryczna: z istniejącej, przebiegającej wzdłuż południowo-zachodniej 

granicy działki linii napowietrznej 0,4 kV.

2H-ZD
- teren o pow. 0,45 ha; działka nr 213/3; TR, (poprzednie ustalenia - tereny różne); 

przeznacza się na ogrody działkowe oraz na poszerzenie pasa drogi lokalnej 4/1H-K.
Zakaz zabudowy trwałej, dopuszcza się altany ogrodowe o jednorodnej formie 
architektonicznej.



Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 
3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci Ć 100 wodociągu zbiorowego zasilanego z ujęcia 

zlokalizowanego na sąsiedniej działce 4H-WZ.

3H-U
- teren o pow. 1,18 ha; działka nr 213/1; TR, (poprzednie ustalenia - tereny różne) 

przeznacza się na zabudowę usługową typu R, H w uzgodnieniu z Głównym 
Geologiem Województwa, stosownymi służbami ochrony środowiska i służbami 
sanitarnymi ze względu na sąsiedztwo ujęcia wody 4H-WZ.
Dopuszcza się pozostawienie dotychczasowej funkcji. Stosować ustalenia ogólne 
Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3; § 8 ust. 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: wg ustaleń 2H-ZD.
- ścieki: do istniejącej sieci ks Ć 0,15 odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w 

Rosnowie.
- energia elektryczna: z istniejącej sieci kablowej 0,4 kV.
- kanalizacja deszczowa: podłączenie do istniejącej kd Ć 0,20.

4H-WZ, 4/1H-K
- teren o pow. 0,60 ha; działka nr 213/2/; TR, (poprzednie ustalenia - WZ) - istniejące 

ujęcie wody, pozostawia się dotychczasową funkcję terenu z dopuszczeniem 
modernizacji i rozbudowy obiektu w ramach działki. Zachować strefę ochronną ujęcia 
wody. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II § 7 ust. 1 i 3 niniejszej uchwały. Wydziela 
się pas terenu 4/1H-K o szerokości 5,0 m na poszerzenie drogi lokalnej (części 
działek nr nr 213/2, 213/3 i 213/4).

Infrastruktura techniczna: pełne istniejące uzbrojenie dla potrzeb funkcji terenu.

5H-ZD
- teren o pow. 0,72 ha; działka nr 213/4; TR, (poprzednie ustalenia - TR), przeznacza 

się na ogrody działkowe oraz na poszerzenie pasa drogi lokalnej 4/1H-K. Zakaz 
zabudowy trwałej, dopuszcza się altany ogrodowe o jednorodnej formie 
architektonicznej. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały, jak dla 2H-
ZD.

Infrastruktura techniczna: w/g ustaleń 2H-ZD.

6H-M
- teren o pow.1,23 ha; działki nr nr 10b, 11b (wg opracowania geodezyjnego nr 10 i 

11/1 część); PsV, (poprzednie ustalenie - H30UT), użytkowany jako pastwisko, 
przeznacza się na funkcję budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - osada 
leśna. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej na sąsiednim terenie dz. nr 236 sieci z wodociągu zbiorowego 

zasilanego z własnego ujęcia wody (4H-WZ) w Rosnowie.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 

rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki do 
oczyszczalni w Rosnowie.

- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV prowadzonej w odległości 
ca ~90 m.

7H-M
- teren o pow. 1,16 ha; działka nr 11h (wg opracowania geodezyjnego nr 11/1 część); 

wylesienia (poprzednie ustalenia - RL) przeznacza się na funkcję budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego - osada leśna. Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II 
niniejszej uchwały.

Infrastruktura techniczna: ustalenia jak dla 6H-M.
2. "H" MOSTOWO (rys. planu - zał. nr 26).

11H-WZ
- teren o pow. 3,17 ha; działki nr nr 350/16; 350/22; 350/25; Ls, N (poprzednie ustalenia 

- RL) stanowiące tereny leśne oraz nieużytki bagienne, przeznacza się na teren 



budowy stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia wody ze stacją wodociągową, 
zasilającego wodociąg grupowy zaopatrujący w wodę pitną miasto Koszalin, gminę 
Manowo i gminę Mielno. Na dz. nr 350/16 ułożona jest magistrala wodociągowa. 
Między działkami 350/22 i 350/25 na terenie dz. nr 416/2 ułożony jest gazociąg 
wysokiego ciśnienia.
Stosować odpowiednio ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w 
szczególności § 7 ust. 1 i 3.

Infrastruktura techniczna: przedmiotowy teren stanowi powiększenie kompleksu obiektów 
istniejącego ujęcia wody i jest w pełni uzbrojony.
3. "H" KOPANINO-GRZYBNICZKA (rys. planu - zał. nr 27).

8H-M
- teren o pow. 0,20 ha; działka nr 108r (wg opracowania geodezyjnego nr 108/22); PsV, 

(poprzednie ustalenia - RL) użytkowana jako pastwisko przeznacza się na 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - osada leśna. Stosować ustalenia ogólne 
Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3.

Infrastruktura techniczna:
- woda: z istniejącej sieci wodociągu zbiorowego zasilanego z własnego ujęcia w 

Grzybniczce, prowadzonej przy drodze gminnej.
- ścieki: odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych.
- energia elektryczna: z istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV prowadzonej przy drodze 

gminnej.

9H-M
- teren o pow. 0,26 ha; działka nr 108h (wg opracowania geodezyjnego 108/23); PsV, 

(poprzednie ustalenia - RL) użytkowana jako pastwisko, przeznacza się na funkcję 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - osada leśna. Stosować ustalenia 
ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 3

Infrastruktura techniczna: ustalenia jak dla 8H-M.

10H-ZL
- teren o pow. 6,55 ha; działki nr nr 108p,108o, (wg opracowania geodezyjnego nr nr 

108/6-108/9, 108/42, 108/44; 108/45 część); RV, (poprzednie ustalenia - RL) 
użytkowany rolniczo przeznacza się pod zalesienie. Zachować bezpieczne odległości 
od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Dopuszcza się pozostawienie części 
terenu tj. działek o nr nr 108/6-108/9 i 108/42 w dotychczasowym użytkowaniu. 
Stosować ustalenia ogólne Rozdz. II niniejszej uchwały a w szczególności § 7 ust. 1 i 
3.

§ 20. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego i 
organicznego oraz gruntów leśnych na cele nierolne i nieleśne o powierzchni 26,85 ha dla 
terenów określonych w § 1 objętych niniejszą uchwałą.

Nazwa obr ębu  KLASY BONITACYJNE   
Inne

 

Symbol terenu            
Las

 LZV  Razem

zmiany planu  
RIIIb

 
RIVa

 
RIVb

 RV  RVI  
PsIV

 PsV  
ŁIV

 ŁV  
ŁVI

 Ls  
rowy

 w ha

Numer działki             N  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Obęb Kretomino              

1 A-M+U, 1/1A-K              

dz. nr 204/7 (cz.)   
0,18

    
0,04

       0,22



2A-U, PRS, 2/lA-K              

dz. nr 206/2 (cz.)   
0,92

           0,92

3A-U, 3/lA-K,3/2A-K              

dz. nr 210/2   
0,45

           0,45

Obręb Cewlino              

1 C-M+U              

dz. 192   
0,36

           0,36

4C-M+U, 4/1C-K              

dz. nr 183/1  0,48  
0,04

           0,52

5C-M              

dz. nr 45   
0,10

    
0,34

       0,44

6C-M              

dz. nr 92       
0,46

       0,46

7C - M+UT              

dz. nr 86/2, 86/3   
0,90

           0,90

8C - M+UT              

dz. nr 82/3   
0,16

  
0,4

2

         0,58

9C-M              

dz. nr 87/2  0,32  
0,18

           0,50

Obręb Manowo              

ID - M+U              

dz. nr 76/4         
0,4

6

    
0,05

 0,51

2D - RRO+M+UT              

dz. nr 174/2        
0,02

  
0,2

5

   
4,31

 4,58

3D-M, 3/1D-K,3/2D-K              



dz. nr 208        
1,96

     
0,01

 1,97

4D - M, 4/1 D-K              

dz. nr 213    
1,00

  
1,2

7

        2,27

5D-M              

dz. nr 224/4 do 7    
0,28

          0,28

6D - M+U              

dz. nr 111/3      
0,2

5

  
0,19

      0,44

7D - M+U, 7/1 D-K              

dz. nr 225    
0,50

          0,50

8D - M+U, 8/1D-K              

dz. nr 148 (cz.)      
0,4

0

        0,40

9D-UT+M+RR0,9/1 D-K              

dz. 292 (cz.), 293, 294       
0,87

 
0,52

  
0,6

8

 
0,5

0

  
0,23

 2,80

Obręb Wyszebórz              

1E - M+U              

dz. nr 84 (cz.)   
0,40

    
0,16

       0,56

Obręb Wyszewo              

1F - M+U              

dz. nr 277/2  0,12             0,12

2F - M+U              

dz.nr 279 (cz.),280 (cz.)  0,45             0,45

4F - MRA              

dz. nr 95/1 (cz.)     
0,5

0

         0,50

5F - ML+UT              

dz. nr 56/2      
0,2

5

        0,25



6F-M              

dz. nr 341/13 (cz.)     
0,4

0

         0,40

7F - M, 7/1F-K              

dz. nr 147/2 (cz.)      
0,5

0

        0,50

Obręb Wiewiórowo              

8F - M + U     
0,9

1

         0,91

dz. nr 17              

9F - MRA, M+U              

dz. nr 15/4, 16/2     
0,6

1

 
0,1

9

        0,80

Obręb Kopanino              

m. Mostowo              

11 H-WZ              

dz. 350/22, 350/25            
2,8

0

 
0,37

 3,17

Obręb Rosnowo              

1H-M+UT dz.70     
0,0

9

         0,09

OGÓŁEM  1,37  
3,69

 
1,78

 
2,9

3

 
2,8

6

 
1,87

 
2,69

 
0,4

6

 
0,9

3

 
0,5

0

 
2,8

0

 
4,97

 26,85

Rozdział IV

USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU WARTO ŚCI I OBROTU NIERUCHOMOŚCI

§ 21. Na obszarach zmian objętych niniejszą uchwałą ustala się jednorazową opłatę w 
wysokości 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22. Na obszarach objętych niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo zatwierdzonego uchwałą 
Gminnej Rady Narodowej w Manowie Nr XXVI/48/83 z dnia 31 stycznia 1983 r. (Dz. Urz. 
W.R.N. w Koszalinie Nr 13, poz. 51), zmienionego uchwałą Nr XI/35/90 Rady Gminy w 
Manowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu 



zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 11, poz. 
146; zmiana z 1993 r. Nr 19, poz. 180).

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Manowo.

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

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. KRETOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. BONIN
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. BONIN
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. CEWLINO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. CEWLINO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 6 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. CEWLINO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 7 



ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. CEWLINO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 8 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. CEWLINO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 9 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. MANOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 10 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. MANOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 11 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. MANOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 12 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. MANOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 13 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. MANOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 14 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO



M. MANOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 15 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEBÓRZ
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 16 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 17 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 18 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 19 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 20 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 21 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WYSZEWO
(grafik ę pomini ęto)



ZAŁĄCZNIK Nr 22 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. WIEWIÓROWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 23 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. ROSNOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 24 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. ROSNOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 25 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. ROSNOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 26 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. MOSTOWO
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)

ZAŁĄCZNIK Nr 27 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

M. GRZYBNICZKA
RYSUNEK PLANU
(grafik ę pomini ęto)


