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UCHWAŁA Nr VIII/51/2003
Rady Gminy w Manowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy 
Manowo dla cz ęści działki nr 100/2 w obr ębie Cewlino.

(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 uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Na podstawie uchwały Nr XXXIX/309/2002 Rady Gminy w Manowie z dnia 29 
maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Manowo, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Manowo dla części działki nr 100/2 w obrębie Cewlino.

2. Planem objęta jest część działki nr 100/2 w obrębie Cewiino o powierzchni 0,19 ha, 
który przeznacza się na funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

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 terenu o 
symbolu MNj:

1) teren przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
2) dopuszcza się podziały działki, minimalna wielkość działek po podziale winna wynosić 

800 m2,
3) obowiązuje maksymalna powierzchnia zabudowy na działce 40%,
4) należy zachować minimum 50% obszaru działki jako powierzchnię czynną 

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

5) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m od linii 
rozgraniczającej gminnej drogi publicznej, zgodnie z załącznikiem do uchwały,

6) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,
7) obowiązuje maksymalna, wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do 

najwyższego punktu budynku: 10,0 m. Obowiązuje maksymalna wysokość posadzki 
parteru od poziomu terenu: 0,6 m,

8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
9) obowiązuje kształt dachu: symetryczny, dwu- lub czterospadowy, o kącie nachylenia 

30°-52°; obowiązuje pokrycie dachowe dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,
10) obowiązuje zakaz budowy budynków tymczasowych.

2. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa w zakresie komunikacji z gminnej drogi publicznej, znajdującej się przy 



wschodniej granicy planu,
2) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości wynikającej z programu 

inwestycji w obrębie działki własnej.
3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunalnego w gminnej drodze publicznej, 
znajdującej się przy wschodniej granicy planu,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej w 
gminnej drodze publicznej, znajdującej się przy wschodniej granicy planu; do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej w gminnej drodze publicznej, ścieki sanitarne należy 
gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywozić je do komunalnej 
oczyszczalni ścieków. Docelowo, po wybudowaniu kolektora sanitarnego, zbiorniki należy 
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji komunalnej,

3) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo. Na etapie opracowywania 
projektów budowlanych wymagane jest uzgodnienie ich odwodnienia z właściwym 
oddziałem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,

4) zaopatrzenie w gaz - z gazociągu w gminnej drodze publicznej, znajdującej się przy 
wschodniej granicy planu; dopuszcza się wykorzystanie bezprzewodowego gazu 
płynnego,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci energetycznej w gminnej drodze 
publicznej, znajdującej się przy wschodniej granicy planu,

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

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

8) telekomunikacja - z sieci kablowej w gminnej drodze publicznej, znajdującej się przy 
wschodniej granicy planu,

9) obowiązuje zakaz lokalizacji napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktury 
technicznej,

10) dopuszcza się wykorzystanie, modernizację, rozbudowę, przełożenie oraz ewentualną 
likwidację istniejących, wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu i urządzeń inżynierskich.
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:

1) należy utrzymać poziom hałasu w środowisku zgodnie z parametrami ustalonymi dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

2) zaleca się lokalizację szpaleru drzew nieowocowych wzdłuż wschodniej granicy 
działki.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA KO ŃCOWE

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

§ 4. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych kl. IV pochodzenia mineralnego o 
powierzchni 0,19 ha na cele nierolnicze, zgodnie z powyższymi ustaleniami planu.

§ 5. 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 Xl/35/90 Rady Gminy 
Manowo z dnia 28 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 11, poz. 146).



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 7. 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 DZIAŁKI NR 100/2 W OBR ĘBIE CEWLINO

(grafik ę pomini ęto)


