
 
 
 
 

Uchwała Nr XXXII/266/2021 

Rady Gminy Manowo 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 poz. 1057), Rada Gminy Manowo uchwala co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

 Strategia rozwoju Gminy Manowo  na lata 2021-2027 jest dokumentem, który został 

opracowany z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów 

prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców.  

Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 jest spójna z obowiązującymi 

dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym. Ponadto jej opracowanie 

jest istotne z punktu widzenia możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym 

pomocowe środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. 

     Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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I Wprowadzenie  

Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 (zwana dalej Strategią) stanowi 

kluczowy dokument programowania rozwoju lokalnego, stanowiący zapis  misji i wizji rozwoju 

gminy wraz z etapami jej realizacji, czyli określonymi celami strategicznymi. Strategia stanowi 

długookresowy plan działania, wyznacza kierunki i priorytety działania, które są niezbędne 

dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Ustalenia zawarte w Strategii wyznaczają 

politykę rozwoju społeczno-gospodarczego na kolejne lata, do których będzie należało przed 

wszystkim zapewnienie jak najlepszych warunków życia mieszkańców gminy Manowo 

oraz tworzenia sprzyjających podstaw dla dalszego rozwoju gospodarczego. 

Przygotowana Strategia ma pełnić dwie zasadnicze funkcje:  

 zarządczą (administracyjną) – Strategia Rozwoju jest dokumentem, na podstawie 

którego będzie realizowana polityka rozwoju gminy w oparciu o podejmowane 

kluczowe przedsięwzięcia;  

 informacyjno-edukacyjną - w tym ujęciu strategicznym będzie dokumentem 

informującym o aspiracjach rozwojowych gminy i jej zamierzeniach, a z drugiej strony 

edukującym interesariuszy (już na etapie planowania), dając im tym samym możliwość 

wglądu w proces stanowienia polityki lokalnej.  

 

Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Manowo w horyzoncie lat 2021-2027 

jest zaplanowanie, a następnie konsekwentne realizowanie działań, zmierzających 

do zapewnienia jej harmonijnego rozwoju. Zadaniem Strategii Rozwoju jest realistyczne 

zaprogramowanie rozwoju i modernizacji jednostki samorządowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem wszystkich zasobów i atutów, które gmina Manowo posiada, na rzecz 

rozwoju i poprawy poziomu oraz jakości życia mieszkańców. Strategia stanowi podstawę 

dla efektywnego wykorzystania przez gminę środków rozwojowych, zarówno 

krajowych, jak i unijnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Logika i metodologia prowadzenia lokalnej polityki rozwoju zakłada, iż aktualnie przygotowany 

dokument stanowi kontynuację wcześniejszych założeń i kierunków rozwoju zapisanych 

w różnych dokumentach strategicznych opracowanych dla gminy Manowo. Wpisuje się także 

w cele i kierunki działań, które zostały przyjęte na wyższych poziomach administrowania 
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(tj. powiatowego, regionalnego, krajowego i UE). Strategia Rozwoju Gminy Manowo 

na lata 2021-2027 jest spójna z dokumentami wyższego rzędu, odnosi się zatem do:  

 Strategii Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2027, 

 Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2030, 

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

roku) – SOR.  

 Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

 Strategii Europy 2020. Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego wyłączeniu społecznemu. 

 

II Metodologia pracy  

W opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 przyjęto metodę 

ekspercko-partycypacyjną (społeczną). Głównym założeniem opracowania Strategii było 

włączenie w proces stanowienia polityki lokalnej interesariuszy, m.in.: lokalnych liderów oraz 

społeczności lokalnej. Szczególną rolę w procesie konsultacji pełnił Koordynator 

ds. opracowania Strategii wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji, stanowiącym przedstawicieli 

samorządu lokalnego.  

Prace nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 

przebiegały zgodnie z podjętą uchwałą XXIV/190/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Manowo, w tym trybu konsultacji. Poniższe zestawienie zawiera etapy opracowywania 

Strategii z uwzględnieniem partycypacji społecznej.  

Tabela 1 Etapy opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021 -2027  

Etap Działanie Opis działania 

Etap 1  Zbieranie 

danych 

Zebranie materiałów, informacji i danych niezbędnych 

do przygotowania diagnozy. Główne źródła: UG, dokumenty 

strategiczne, sprawozdania, GUS, BDL. 

Etap 2 Opracowanie 

diagnozy 

Opracowanie diagnozy i charakterystyki gminy na podstawie 

zebranych informacji i danych z uwzględnieniem szczegółowego trybu 

i planu dokumentu. 
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Etap 3  

 

 

 

 

Działania 

partycypacyjne 

Konsultacje zapisów SR, w szczególności w obszarze diagnozy 

i przedsięwzięć, a także celów rozwoju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, przestrzennym z członkami Zespołu ds. Rewitalizacji.  

Konsultacje zapisów SR w szczególności w obszarze diagnozy 

i przedsięwzięć, a także celów rozwoju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, przestrzennym z sołtysami i liderami lokalnymi. 

Przeprowadzenie badań ankietowych online wśród mieszkańców 

gminy w zakresie ewaluacji osiągnięcia celów ujętych 

w obowiązującej do roku 2020 SR oraz oczekiwań mieszkańców 

względem rozwoju gminy.  

Etap 4 Konsultacje 

społeczne 

Opublikowanie Strategii Rozwoju Gminy Manowo na stronie 

internetowej www.manowo.pl oraz www.bip.manowo.pl. 

Informacja o konsultacjach na stronie www.manowo.pl oraz w prasie 

lokalnej. 

Zgłaszanie uwag, sugestii i wniosków za pomocą „Formularza 

zgłaszania opinii”.  

Etap 5  Uchwalenie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027  

Źródło: opracowanie własne 

Prace nad Strategią Rozwoju prowadzone były z wykorzystaniem następujących 

szczegółowych metod:  

 analiz materiałów źródłowych (szczególnie desk i web research), w tym dokumentów 

lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich,  

 badania ankietowego,  

 analiz materiałów przekazanych wykonawcom przez Urząd Gminy w Manowie,  

 analiz danych statystycznych,  

 pracy warsztatowej prowadzonej z wykorzystaniem pracy w grupach tematycznych 

z wykorzystaniem konsultacji, dyskusja, burza mózgów,  

 zasięgania opinii lokalnych liderów oraz ekspertów w zakresie rozwoju lokalnego.  

 

III Charakterystyka gminy Manowo i diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  

III.1 Informacje na temat gminy Manowo  

Gmina Manowo leży w środkowej części powiatu koszalińskiego, w województwie 

zachodniopomorskim. Sąsiaduje z miastem Koszalin oraz gminami miejsko-wiejskimi Sianów, 

Bobolice, Polanów i gminą wiejską Świeszyno. Miejscowości gminy łączy sieć dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gmina oddalona jest od miasta Koszalina o 0,80-

http://www.manowo.pl/
http://www.bip.manowo.pl/
http://www.manowo.pl/
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18,0 km (granice gminy) oraz ok. 15 km od morza. Granice naturalne wyznaczają: od północy 

rzeka Dzierżęcinka, kanał łączący jeziora Policko i Lubiatowo oraz rzeka Unieść, od wschodu 

jezioro Niecemino, od południowego wschodu rzeka Radew. Południowo - zachodnią granicę 

wyznacza część jeziora Hajka wraz z kanałem, natomiast od zachodu rzeka Bagnica oraz kanały. 

W granicach administracyjnych gmina zajmuje obszar 188,57 km2, a gęstość zaludnienia 

wynosi 37 osób/km2.  

Mapa  1 Położenie Gminy Manowo  

 

Źródło: https://www.google.com/ 

 

W skład Gminy Manowo wchodzi 7 sołectw i 2 osiedla: 

1) Sołectwo Grzybnica (Grzybnica, Grzybniczka, Gajewo, Grąpa, Kopanino, Mostowo) 

2) Sołectwo Wyszewo (Wyszewo, Kliszno, Poniki, Wiewiórowo) 

3) Sołectwo Rosnowo (Rosnowo, Lisowo, Jagielno) 

4) Sołectwo Manowo (Manowo, Zacisze) 

5) Sołectwo Wyszebórz (Wyszebórz, Dęborogi, Policko) 

6) Sołectwo Cewlino (Cewlino, Kopanica, Kostrzewa) 

7) Sołectwo Kretomino ( Kretomino) 

8) Osiedle Rosnowo 

9) Osiedle Bonin.  
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Do gminnych jednostek organizacyjnych gminy Manowo zalicza się: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie, 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, 

3) Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie, 

4) Szkoła Podstawowa w Boninie, 

5) Szkoła Podstawowa w Manowie, 

6) Przedszkole Gminne w Boninie, 

7) Przedszkole Samorządowe w Rosnowie, 

8) Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie.  

 

Ponadto funkcjonuje Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy 

utworzona w 2011 r. w celu realizacji zadań gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców 

Rosnowa w energię cieplną. Zadaniem Spółki jest również zapewnienie dostaw zimnej wody 

i odbiór ścieków komunalnych, które to zadania w całości przejęła od Urzędu Gminy. 

 

III.2 Demografia  

W 2020 r. gminę Manowo zamieszkiwało 6 636 mieszkańców, w tym 3 318 kobiet (50%) 

oraz 3 318 mężczyzn (50%). Mieszkańcy gminy Manowo w 2019 r. zawarli 23 małżeństw, 

co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 

1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 29,9% mieszkańców gminy Manowo jest 

stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% 

to wdowy/wdowcy1. 

Z danych Urzędu Gminy w Manowie wynika, że w ostatnich latach stan liczby ludności uległ 

obniżeniu. W roku 2016 odnotowywano 6 767 osób, a w 2020 r. - 6 636. W 2020 r. na 6 636  

wszystkich mieszkańców gminy 64,10% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 17,44% było 

w wieku przedprodukcyjnym, a 18,46% ludności stanowiły osoby starsze w wieku 

poprodukcyjnym. Z poniższego zestawienia widać, że w ostatnich analizowanych latach 

zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszyła się liczba osób w wieku 

produkcyjnym.  

                                                           
1 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Manowo 
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Tabela 2 Liczba osób w grupach funkcjonalnych w latach 2016-2020 

Lata 
Liczba 

mieszkańców 
ogółem 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

    % Liczba % Liczba % Liczba 

2016 6 767 17,59 1 191 67,30 4 556 15,07 1 020 

2017 6 737 17,68 1 191 66,15 4 457 16,16 1 089 

2018 6 657 17,24 1 148 65,54 4 363 17,21 1 146 

2019 6 673 17,44 1 164 64,60 4 311 17,97 1 199 

2020 6 636 17,44 1 157 64,10 4 254 18,46 1 225 

Źródło: opracowanie własne, dane z Urzędu Gminy w Manowie  

Najwięcej mieszkańców gminy zamieszkuje miejscowości: Rosnowo (1 744 osoby), Osiedle 

Bonin (1 195 osób), Kretomino (1 035 osób) oraz Manowo (1 017 osób). Liczba mieszkańców 

w poszczególnych sołectwach gminy Manowo przedstawia się następująco:  

Tabela 3 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw w gminie  

Lp. Sołectwo/osiedle 
 

2018 2019 2020 

1 Sołectwo Grzybnica  
 

271 271 274 

2 Sołectwo Wyszewo  
 

563 562 560 

3 Sołectwo Rosnowo 
(+osiedle) 
 

1 812 1 787 1 744 

4 Sołectwo Manowo  
 

994 998 1 017 

5 Sołectwo Wyszebórz  
 

403 394 393 

6 Sołectwo Cewlino  
 

392 421 418 

7 Sołectwo Kretomino  
 

999 1 010 1 035 

8 Osiedle Bonin 
 

1 201 1 226 1 195 

Źródło: opracowanie własne, dane z UG w Manowie  

Zjawisko zachodzących zmian demograficznych w kontekście starzenia się społeczeństwa 

zostało zasygnalizowane również w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2021-2026, gdzie w kontekście starzejącego się społeczeństwa polityka społeczna rozwoju 

gminy powinna dążyć do zapewnienia odpowiednich warunków zaspokajania potrzeb osób 

starszych (w tym usługi opiekuńcze, opiekę instytucjonalną dla osób zależnych, ośrodki 

wsparcia w postaci dostępu do domów i klubów seniora).  

Wskaźnik obciążenia demograficznego, liczonego jako stosunek ludzi w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, dla gminy Manowo wykazuje 

tendencję wzrostową, co potwierdza wzrost osób starszych i zjawisko wydłużania się życia 
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mieszkańców gminy. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł 

w ostatnich 4 latach o 3,8 punktów procentowych, przyjmując w 2019 r. wartość 21,3.   

Wykres 1 Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w Gminie Manowo w latach 2016-2019 

 

Źródło: opracowanie własne, GUS BDL  

W 2019 r. w gminie Manowo odnotowano ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. 

W 2019 r. urodziło się 43 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Współczynnik 

dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 

0,76 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy 

od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2018 r. 39,6% zgonów 

w gminie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów były 

nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. 

Na 1000 ludności gminy Manowo przypada 8,39 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości 

średniej dla województwa zachodniopomorskiego2. 

W 2019 r. w gminie Manowo odnotowano łącznie  151 wymeldowania, a 149 zameldowań. 

Saldo migracji wyniosło -2. W analizowanym okresie odnotowuje się  systematyczny powolny 

spadek liczby ludności, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla rozwoju gospodarczego gminy. 

 

 

 

                                                           
2 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Manowo 
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Wykres 2 Liczba zameldowań i wymeldowani oraz saldo migracji w latach 2016-2019  

 

Źródło: opracowanie własne, BDL GUS 

 

III.4 Przedsiębiorczość 

Gmina Manowo charakteryzuje się wzrastającym wskaźnikiem przedsiębiorczości, który 

mierzony jest liczbą zarejestrowanych pomiotów gospodarczych oraz nowo powstających 

działalności na terenie gminy. Analizując potencjał gospodarczy gminy Manowo należy 

pamiętać, że jest to gmina zlokalizowana w obszarze wpływów miasta Koszalina, które z jednej 

strony hamują rozwój przedsiębiorczości w gminie, z drugiej strony stają się potencjałem 

dla rozwoju różnych działalności gospodarczych, jako zaplecza koszalińskiego rynku pracy.  

Działalność gospodarczą na terenie gminy Manowo prowadzą w przeważającej części osoby 

fizyczne oraz spółki cywilne. W 2019 r. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

zarejestrowanych było 1 046 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 855 stanowiły osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 88 nowych 

podmiotów, a 69 podmiotów zostało wyrejestrowanych. W analizowanych latach 2016-2019 

najwięcej podmiotów zarejestrowano w 2018 r., a wyrejestrowano  w 2016 r.  
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Wykres 3 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2016-2019  

 

Źródło: opracowanie własne, BDL GUS 

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Manowo w 2020 r. złożono 266 wniosków dotyczących 

działalności gospodarczych, w tym 26 na jej założenie, 120 na zmianę w działalności 

oraz 17 wniosków na zakończenie działalności.  

Tabela 4 Wnioski złożone w 2020 r. do Urzędu Gminy w sprawie działalności gospodarczych  

Przedmiot wniosku  Liczba wniosków  

Założenie działalności gosp.  
 

26 

Zmiana w działalności gosp.  
 

120 

Zmiana wraz z zawieszeniem działalności gosp.  
 

62 

Zmiana wraz ze wznowieniem działalności gosp. 
  

41 

Zmiana wraz z zakończeniem działalności gosp.  
 

0 

Zakończenie działalności gosp.  
 

17 

Źródło: Raport o stanie Gminy Manowo za 2020 r., s. 14.  

 

Najczęściej przedmiotem działalności firm działających na terenie gminy Manowo 

jest działalność związana z transportem drogowym towarów – 164 przedsiębiorców 

oraz budownictwem - głównie roboty wykończeniowe – 156 firm. W następnej kolejności 

przedsiębiorstwa trudniły się sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży 
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wysyłkowej lub Internet – 87 oraz konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych – 

84 działalności gospodarczych. Do największych pracodawców w gminie Manowo zalicza się:  

- Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA Zakład Przemysłu Drzewnego 

w Manowie, 

- G50 Sp. z o.o. Kretomino, 

- DINO POLSKA SA Manowo, 

- Intermetal Bonin T. Maksymiuk, 

- P.P.U. DACH Kretomino -  Producent stolarki okienno – drzwiowej, 

- ZEWA TRANS Kretomino Zenon Jabłoński, 

- MedenInmed Wiesław Zinka, 

- Grupa BDK Truck Center Koszalin siedzibą Kretomino, 

- PPHU TEPAK Bonin , 

- POLIKARTON Bonin, 

- Nadleśnictwo Manowo. 

 

Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności odnotowuje się wzrost 

liczby tego wskaźnika. W 2016 r. odnotowano 814 takich osób, a w 2019 r. - 855 

(wzrost o 41 osób), co przedstawia poniższy wykres.  

Wykres 4 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności w gminie Manowo w latach 2016-2019  

 

Źródło: opracowanie własne, BDL GUS 
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Na terenie gminy Manowo w 2020 r. funkcjonowało 361 gospodarstw rolnych, nastąpił wzrost 

o 4 gospodarstwa w stosunku do 2019 r. Wzrost ten nastąpił w areale od 1-2 ha 

o 1 gospodarstwo, w areale 2-5 ha o 1 gospodarstwo, w areale 5-7 ha nastąpił 

o 1 gospodarstwo i w areale 7-10 ha o 2 gospodarstwa. Natomiast w areale 10-15 ha nastąpił 

spadek o 1 gospodarstwo rolne.  Struktura gospodarstw przedstawia się następująco: 

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Manowo w latach 2018-2020  

Powierzchnia 
gospodarstwa  

Liczba gospodarstw 

2018 2019 2020 

1-2 ha 128 130 131 

2-5 ha 126 127 128 

5-7 ha 26 25 26 

7-10 ha 23 23 25 

10-15 ha 17 17 16 

15-20 ha 10 10 10 

20-50 ha 20 20 20 

50-100 ha  1 1 1 

Pow. 100 ha  4 4 4 

RAZEM: 355 357 361 
Źródło: Raport o stanie Gminy Manowo za 2020 r., s. 12.  

Kluczową gałęzią przedsiębiorczości, na której rozwój pozwalają tereny gminy Manowo 

jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług. Należy podkreślić, że miasto 

Koszalin w kontekście gospodarczym z jednej strony hamuje rozwój przedsiębiorczości 

na terenie gminy Manowo, z drugiej staje się potencjałem do rozwijania działalności 

produkcyjnej. Lokalizacja gminy w obszarze dobrze skomunikowanym transportowo daje 

możliwość rozwoju na obszarze całej gminy.  

Istotne dla gminy Manowo jest zwracanie uwagi na gospodarcze i naturalne potencjały gminy, 

po to by dysponować adekwatnymi przesłankami do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mieszkańców, a także celem zachęcenia zewnętrznych inwestorów 

oferujących nowe miejsca pracy. Organem, który oferuje swoją pomoc w zakładaniu 

działalności gospodarczej i rozwijaniu przedsiębiorczości mieszkańców, a także uczestniczy 

w aktywizacji do podejmowani pracy zawodowej powinien być przede wszystkim samorząd 

lokalny, jako przedstawiciel administracji samorządowej. Warto zwrócić uwagę na warunki 

w jakich mieszkańcy mogą prowadzić działalność gospodarczą i co pomaga kształtować 

ich postawy przedsiębiorcze, aby móc zapewnić im ciągłość prowadzonej przez siebie 

działalności. Ponadto należy pamiętać o warunkach obiektywnych dla prowadzenia 
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działalności gospodarczej, takich jak dostęp do terenów inwestycyjnych oraz dobra jakość dróg 

na terenie gminy, dostęp do informacji, które są między innymi czynnikami przyczyniającymi 

się do wzrostu zainteresowania gminą pod względem gospodarczym przez potencjalnych 

inwestorów. 

Zaistniała w marcu 2020 r. sytuacja epidemiczna w kraju skutkowała ograniczeniem 

działalności w dotychczasowej postaci. Przejawiało się to z jednej strony likwidacją miejsc 

pracy, ale z drugiej otwarciem się pracodawców na formy zatrudnienia pozwalające 

na zachowanie dystansu społecznego. Jedną z takich form stała się praca zdalna. Według stanu 

na koniec II kwartału 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją 

epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 10,2% 

i było to o 0,8% mniej niż w końcu marca 2020 r. W ciągu II kwartału skala wykorzystania pracy 

zdalnej w sektorze publicznym i prywatnym była zbliżona. 

W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia 

epidemicznego rosło wraz ze wzrostem wielkości podmiotów. W jednostkach zatrudniających 

powyżej 49 osób ok. 11% pracujących świadczyło pracę zdalnie, podczas gdy w jednostkach 

zatrudniających do 9 osób było to ok. 8% pracujących. 

Wykres 5 Struktura pracujących zdalnie według wielkości jednostek na koniec II kwartału 2020 r.  

 

Źródło: Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r., s. 3.  

 

Praca zdalna spowodowana sytuacją epidemiczną była wdrożona przez pracodawców 

w poszczególnych regionach w różnej skali. W stopniu znacząco wyższym niż średnio w Polsce 

przejście na pracę zdalną miało miejsce w regionie warszawskim stołecznym. Niemal 

co 5 pracujący wykonywał tam pracę zdalnie w następstwie zaistniałej sytuacji. Wśród 

pozostałych regionów zastosowanie omawianej formy pracy w realiach zagrożenia 
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epidemicznego w najmniejszym stopniu miało miejsce w regionach: podlaskim, opolskim, 

warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 

wykonywał co 20 pracujący. Praca zdalna w II kwartale 2020 r. była zróżnicowana według 

rodzaju działalności, np. w sekcji PKD obejmującej przemysł praca zdalna była wykonywana 

przez ok. 3% pracujących. W usługach skala zjawiska była 4-krotnie większa, przy czym 

wykorzystanie omawianej formy pracy było warunkowane specyfiką usług. O ile w takich 

sekcjach jak Informacja i komunikacja tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostało objętych niemal 60% pracujących, 

to w sekcji Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle z tej formy pracy korzystało ok. 6% pracujących w tej sekcji. 

W województwie zachodniopomorskim odnotowano wykonywanie pracy zdalnej na poziomie 

ok. 6,1-9%. Niestety nie zewidencjonowano jeszcze szczegółowych danych dotyczących 

powiatów czy poszczególnych gmin w Polsce pod względem tego rodzaju wykonywania pracy.  

Mapa  2 Udział pracujących zdalnie według regionów (NUTS 2016) na koniec II kwartału 2020 r.  

 

Źródło: Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r., s. 3. 
 
 

Poziom przedsiębiorczości w gminie Manowo od wielu lat wykazuje tendencję wzrostową. 

Wraz z tym wzrostem odnotowuje się również wzrost konkurencyjności regionalnej i wyższy 

poziom średniego wynagrodzenia otrzymywanego za pracę. Wzrost wynagrodzeń wynika 

również z wyższego poziomu ogólnopolskiego minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2018 r. 
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odnotowano średnie wynagrodzenie brutto w gminie na poziomie 3 919,20 zł, 

co odpowiadało 81,10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Jednakże 

należy zauważyć, że od 2010 r. wzrosła wartość otrzymywanego średniego wynagrodzenia 

brutto w gminie Manowo o 1 152 zł/m-c.  

 

Wykres 6 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2010 – 2018 

 

Źródło: opracowanie własne, BDL GUS  

 

Ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie ma system edukacji lokalnej. Edukacja 

stanowi kluczowy obszar rozwoju potencjału gminy, dlatego niezbędne jest podjęcie działań 

zmierzających do rozwijania systemu edukacji, w szczególności poprzez rozwój kwalifikacji 

rynkowych, które są najbardziej potrzebne na lokalnym rynku pracy. Tworzenie partnerstw 

instytucji zaangażowanych w rozwój rynku pracy z pracodawcami oraz zaoferowanie 

całożyciowego poradnictwa zawodowego sprzyjać może zmniejszeniu luki kompetencyjnej 

na lokalnym rynku pracy, przyczyniając się do rozwoju gminy, stąd ważne jest podjęcie działań 

rozwojowych poprzez wykorzystanie istniejących narzędzi łączących edukację z rynkiem pracy.  

Istotne znaczenie dla realizacji tych zamierzeń ma włączenie w ramy systemu szkolnictwa oraz 

kształcenia ustawicznego m.in. takich rozwiązań, jakie oferuje Zintegrowany System 

Kwalifikacji (ZSK). Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

porządkuje system kwalifikacji w Polsce oraz stwarza podmiotom rynkowym możliwość 

elastycznego reagowania na  zmieniające się zapotrzebowanie na kwalifikacje w gospodarce. 

Kwalifikacje rynkowe tworzone są w odpowiedzi na potrzeby rynku i określają wymogi 
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w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy na danym 

stanowisku, w kontekście specyfiki lokalnego rynku pracy.  

Rozwój szkolnictwa na obszarze gminy Manowo już od najmłodszych lat powinien wynikać 

z potrzeb lokalnych pracodawców i lokalnego rynku zatrudnienia, co wpłynie na zmniejszenie 

liczby osób wykluczonych społecznie. Podczas doradztwa zawodowego realizowanego 

w szkołach podstawowych powinno położyć się większy nacisk na zapotrzebowanie rynku 

pracy, gdyż samo zdobycie wyksztalcenia nie gwarantuje znalezienie zatrudnienia.  

Zintegrowany System Kwalifikacji wspiera podejmowanie działań w zakresie przywracania 

osób wykluczonych na rynku pracy, poprzez zaoferowanie możliwości zdobycia kwalifikacji 

rynkowych potrzebnych przez lokalnych pracodawców.  Promuje również działania mające na 

celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i wspieranie doradców zawodowych 

w świadczonej pracy, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

 

III.3 Rynek pracy  

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zarejestrowanych było 

225 osób bezrobotnych z terenu gminy Manowo, w tym 141 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało 

48 osób, z czego 31 stanowiły kobiety. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 22 osoby 

w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Wskaźnik bezrobocia w gminie wzrósł 

i w 2020 r. wyniósł  5,3%. 

Zjawisko pandemii COVID-19 spowodowało wzrost ogólnego poziomu bezrobocia w całym 

kraju. W Polsce w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,2%, w województwie 

zachodniopomorskim 8,7%, a w powiecie koszalińskim 14,2%. W gminie Manowo w wyniku 

sytuacji epidemicznej również odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych. W 2019 r. 

zarejestrowanych w PUP w Koszalinie było 203 bezrobotnych z terenu gminy Manowo, a na 

koniec roku 2020  – 225 osób. Ogólny wzrost poziomu bezrobocia w powiecie i województwie 

może świadczyć o pogarszającej się sytuacji samego rynku pracy w regionie, a w konsekwencji 

przełożyć się na sytuację społeczną gminy Manowo. Wraz z pojawieniem się kolejnej fali 

pandemii sytuacja na rynku pracy w gminie może ulegać pogorszeniu. Samorząd powinien 

monitorować sytuację przedsiębiorców i rynku pracy, a poprzez propagowanie rzetelnych 
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informacji o pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej i innych programów, może wspierać lokalną 

gospodarkę. 

Wykres 7 Liczba osób bezrobotnych w gminie Manowo  w latach 2016-2020 

 

Źródło: opracowanie własne, dane z PUP Koszalin 

W ramach podpisanego z Powiatem Koszalińskim – PUP w Koszalinie Porozumieniem 

dotyczącym zorganizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania 

do ich wykonywania osób uprawnionych w roku 2020 zostało skierowanych do wykonywania 

w/w prac 27 osób (w 2019 r. było 33 osób). Podobnie jak w poprzednich latach prace były 

wykonywane na terenach poszczególnych sołectw, były to prace porządkowe oraz pomoc 

i opieka nad osobami starszymi (4 osoby). Powiatowy Urząd Pracy dokonywał refundacji 

wypłaconego wynagrodzenia w wysokości 60% na podstawie złożonego wniosku 

refundacyjnego. Prace trwały nieprzerwanie od połowy lutego do końca grudnia 2020 r. 

W ramach zawartej z Powiatem Koszalińskim umowy o odbywanie stażu dla bezrobotnych, 

staż odbywała 1 osoba. Osoba bezrobotna odbywała staż w Urzędzie Gminy na stanowisku 

„pomocy administracyjnej” przez okres 6 miesięcy. Celem stażu było nabycie przez 

bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Umowa 

była realizowana w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (V)” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. Wypłata należnego stypendium za czas odbywania stażu była dokonywana 

przez PUP w Koszalinie. Po zakończeniu stażu, osoba bezrobotna na mocy zawartej umowy, 

była zatrudniona przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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Analizując liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach w powiecie koszalińskim w 2020 r. 

odnotowano największą liczbę osób bezrobotnych w gminie Sianów (605 osób) oraz w gminie 

Polanów (518 osób). Gmina Manowo na tle pozostałych gmin w powiecie charakteryzowała 

się jednym z najniższych wskaźników liczby bezrobotnych na koniec grudnia 2020 r.  

Wykres 8 Liczb osób bezrobotnych w poszczególnych gminach w powiecie koszalińskim w 2020 r.  

 

Źródło: opracowanie własne, dane z PUP Koszalin  

Dane z lat 2016-2020 dotyczące bezrobocia w gminie Manowo wskazują, że bezrobocie 

nie stanowi najważniejszego problemu społecznego gminy. Jednakże warto podkreślić, 

że analiza danych wykazała, iż większy odsetek osób pozostających bez zatrudnienia w gminie 

stanowią kobiety. Bezrobocie wśród kobiet ma zazwyczaj kilka przyczyn: brak chęci pracy, 

sprawowanie opieki nad osobami zależnymi, niższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

oraz brak odpowiednich ofert pracy dla kobiet. W kontekście rozwoju gminy Manowo należy 

zwrócić uwagę na dogłębniejsze zdiagnozowanie bezrobocia wśród kobiet w gminie, 

aby minimalizować wystąpienie zjawiska wykluczenia społecznego tej grupy społecznej.  

Ważną grupę wśród bezrobotnych stanowią również osoby zaliczane do grup osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczane są do tych grup (oprócz 

kobiet) osoby młode, do 30 roku życia, osoby starsze – po 50 roku życia oraz długotrwale 

bezrobotni. Wśród pierwszej grupy odnotowano w 2020 r.  spadek liczby młodych osób 
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bezrobotnych o 18 osób. Można zatem stwierdzić, że w ostatnim okresie osoby młode łatwiej 

znajdują zatrudnienie i szybciej zasilają grupę osób pracujących.   

Dane dotyczące osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia w gminie także wskazują 

na zmniejszającą się liczbę osób bezrobotnych w tej grupie. W 2016 r. było ich 71, a w 2020 r. 

– 52 osoby. Osoby bezrobotne po 50 roku życia znajdują się w niekorzystnej sytuacji, która 

zagraża wykluczeniu społecznemu. Z uwagi na posiadanie statutu osoby bezrobotnej 

oraz często nieodpowiednimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami osoby mają trudności 

ze znalezieniem pracy, co przyczynia się do pogorszenia ich jakości życia, zniechęcenia, 

strachu, braku aktywności społecznej, a co za tym idzie do wykluczenia społecznego.  

Tabela 6 Liczba bezrobotnych z grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2016 -2020 

ROK  
Bezrobotni 

Bezrobotni do 
30 roku życia 

Bezrobotni 
powyżej 50 
roku życia 

Długotrwale 
bezrobotni 

 
Ogółem Kobiety Ogółem Ogółem Ogółem  

2016 296 181 76 71 149  

2017 251 159 58 60 142  

2018 201 129 47 64 101  

2019 203 127 54 57 99  

2020 225 141 58 52 109  

Źródło: opracowanie własne, dane z PUP Koszalin 

W analizowanym okresie ostatnich 5 lat odnotowano również spadek liczby osób zaliczanych 

do długotrwale bezrobotnych (o  40 osób). Wśród ogólnej liczby bezrobotnych w gminie 

to osoby długotrwale bezrobotne stanowią największy odsetek bezrobotnych w ogóle. Praca 

z tą grupą osób jest niezwykle trudna i niewystarczająca. Bierność zawodowa i społeczna osób 

długotrwale bezrobotnych zazwyczaj posiada kilka przyczyn. Często są to osoby, które w ogóle 

nie chcą podjąć zatrudnienia i zasilają „szarą strefę”, rejestrując się od czasu do czasu w PUP, 

aby otrzymać status bezrobotnego. Często również przejmują oni status bezrobotnego 

w wyniku zjawiska dziedziczenia statusu bezrobotnego, co często spotykane jest w rodzinach 

dysfunkcyjnych i przeżywających trudności. Również bierna postawa kobiet często jest 

przyczyną długotrwałego bezrobocia.  

W wyniku przeprowadzonej analizy i informacji na temat zawodów deficytowych 

i nadwyżkowych na koniec 2019 r. w powiecie koszalińskim wynika, że wśród najbardziej 

deficytowych zawodów należą: Kontrolerzy procesów przemysłowych, instruktorzy fitness 
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i rekreacji ruchowej, czy nauczyciele szkół specjalnych. W poniższym zestawieniu ujęto 

informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie koszalińskim.  

Tabela 7 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w II półroczu 2019 r. w powiecie koszalińskim  

Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna 

D
EF

IC
YT

 

 

zawód 

maksymalnie 

deficytowy 

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej 

niesklasyfikowani  Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 

Nauczyciele szkół specjalnych 

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

Kierownicy do spraw finansowych zawód deficytowy 

 

 

zawód  

deficytowy 

Asystenci nauczycieli 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do 

napełniania butelek 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie 

indziej niesklasyfikowani 

Nauczyciele szkół podstawowych  

RÓWNOWAGA zawód 

zrównoważony 

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 

Kierownicy sprzedaży w marketach 

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 

Windykatorzy i pokrewni 

N
A

D
W

YŻ
K

A
 

 

 

zawód 

nadwyżkowy 

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej 

niesklasyfikowani  

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 

Piekarze, cukiernicy i pokrewni 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 

Ogrodnicy 

 

 

zawód 

maksymalnie 

nadwyżkowy 

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 

Szwaczki, hafciarki i pokrewni 

Dekarze 

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 

Gońcy, bagażowi i pokrewni 

Dyrektorzy generalni i zarządzający 

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej 

niesklasyfikowani Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin 

Strażacy 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie  
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III.5 Ład przestrzenny  

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów gminy Manowo określone zostały 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stanem na dzień 

31 grudnia 2019 r. zakres powierzchni gminy objęty obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego wynosił 967,54 ha, czyli ok. 5,13% powierzchni całej gminy. 

Informacja w zakresie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Manowo została przedstawiona w niniejszych uchwałach:  

1. Uchwałą Rady Gminy Manowo Nr XXI/154/00 z dnia 28 czerwca 2000 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Manowo. 

2. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr VIII/51/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla części działki numer 100/2 w obrębie Cewlino. 

3. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr VIII/52/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla działki numer 191/1 w obrębie Cewlino. 

4. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr VIII/53/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla części działek numer 205 i 230 w obrębie Manowo. 

5. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr X/66/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. 

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla działek numer 128/1, 129/1 i 131/1 w obrębie Cewlino. 

6. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XII/77/2003 z dnia 24 września 2003 r.  

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla działek 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 210/8, 210/9 i 210/10 

w obrębie Rosnowo. 

7. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XII/78/2013 z dnia 24 września 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla działek nr 234/2, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 234/9, 

234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15 i 234/16 w obrębie Rosnowo. 
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8. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XLVIII/268/2006  z dnia 28 września 2006 r.  

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części 

wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo. 

9. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr VI/41/2007 z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części 

wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo. 

10. Uchwała Rady Gminy Manowo Nr XII/91/2007 z dnia 25 października 2007r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin. 

11. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XXIV/168/2008 z dnia 27 listopada 2008r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla części wsi Policko i Dęborogi. 

12. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XXIV/169/2008 z dnia 27 listopada 2008r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo. 

13. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XVIII/119/2012 z dnia 31 maja 2012 r. 

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie Bonin i Cewlino. 

14. Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XXIV/156/2012  z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

części wsi Bonin dla jednostek 14/MN, 17U/MN, 06 i KDD. 

15.  Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XXIV/157/2012  z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla 

jednostki D-13. 

16. Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XXIV/158/2012  z dnia 29 listopada 2012 r. 

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla 

jednostki D-22. 

17. Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XXIV/159/2012  z dnia 29 listopada 2012 r. 

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
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części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla 

jednostki D-17. 

18. Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XXIV/160/2012  z dnia 29 listopada 2012 r. 

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla 

jednostki D-41. 

19. Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XXXI/201/2013  z dnia 29 maja 2013 r. 

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla 

jednostek E-4, E-5 i E-6. 

20. Uchwała Rady Gminy Manowo  NR XVIII/151/2016  z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 

21. Uchwała Rady Gminy Manowo  Nr XXI/168/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 

Przy braku planu miejscowego wszystkie inwestycje są realizowane na podstawie decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. W 2020 r. wpłynęło 

13 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 66 wniosków dotyczących 

ustalenia warunków zabudowy oraz wydano łącznie 199 zaświadczeń o przeznaczeniu 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W porównaniu z rokiem 2019 

odnotowano spadek liczby wniosków dotyczących celu zabudowy czy warunków zabudowy, 

tym samym wydano mniej zaświadczeń decyzyjnych.  

Tabela 8 Liczba decyzji w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 2020 

Decyzje dotyczące celu publicznego  15 23 17 13 

Decyzje dotyczące warunków zabudowy  83 95 117 66 

Zaświadczenia z MPZP (wypis, wyrysy)  184 208 226 199 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Manowie  
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Porównując dane dotyczące wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy, celu 

publicznego, wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz Zaświadczeń o przeznaczeniu w MPZP z trzech ostatnich lat można zauważyć trend 

wzrostowy. Każda decyzja opracowywana jest przez osoby upoważnione do tego, w celu 

zachowania odpowiedniego zagospodarowania i ładu przestrzennego. Skutkiem owego 

zjawiska jest wzrost poziomu zurbanizowania gminy Manowo. 

 

III.6 Gospodarka mieszkaniowa 

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych znajdujących się 

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się 

obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs 

i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów 

ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków). Na terenie gminy 

Manowo w 2019 r. znajdowało się  1 094 budynków mieszkalnych i 2 400 nieruchomości 

(mieszkań). W 2019 r. oddano do użytki 31 nowych mieszkań. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła 27,2 m2.  

Wzrost liczby budynków oraz mieszkań na terenie gminy Manowo świadczy o możliwościach 

rozwojowych gminy. Gmina jest dobrym miejscem do zamieszkania, gdyż oferuje odpowiednie 

i zadowalające warunki gospodarcze i społeczne.  

Wykres 9 Liczba budynków mieszkalnych w gminie Manowo w latach 2016-2019 

 

Źródło: opracowanie własne, BDL GUS 
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Na początku 2020r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 1 budynek mieszkalny w Wyszeborzu stanowiący wyłączną własność gminy o pow. 

użytkowej 67,0 m2, 

 31 lokali mieszkalnych (stanowiących własność gminy) wraz ze współudziałem 

w częściach wspólnych (w 17 budynkach mieszkalnych w Boninie, Manowie, 

Wyszeborzu, Wyszewie i Rosnowie) o ogólnej pow. użytkowej 1 700 m2, 

 3 budynki socjalne w Boninie o ogólnej pow. użytkowej 341,35 m2. 

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:  

 3 budynki hydroforni w Dęborogach, Boninie i Manowie,  

 4 lokale użytkowe - 2 ośrodki zdrowia w Manowie i Rosnowie,  

 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie,  

 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie,  

 7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek 

Urzędu Gminy, budynek klubu wiejskiego w Cewlinie, Wyszeborzu, Rosnowie, 

Grzybnicy, Manowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie),  

 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska 

w Kretominie i Boninie),  

 2 budynki przedszkola w Boninie i Rosnowie,  

 2 budynki szkolne w Rosnowie i Manowie, 

 2 budynki garażowe murowane w Manowie i 1 garaż blaszany w Cewlinie3. 

Zdjęcie  1 Budynek Urzędu Gminy w Manowie  

 

Źródło: https://www.google.com/ 

                                                           
3 Raport o ostanie Gminy Manowo za 2020 r.  
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W ramach realizacji rządowego programu „Dostępność Plus” na samorządach spoczywa 

obowiązek dostosowywania, w miarę możliwości, obiektów użyteczności publicznej 

do potrzeb osób o specjalnych potrzebach (tu: starszych, niepełnosprawnych). Pracownicy 

gminy Manowo zlokalizowani są w jednym budynku, należącym do  mienia komunalnego 

gminy. 

Budynek Urzędu Gminy Manowo jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają 

trudności w poruszaniu się. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce dla osób 

niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest od ulicy Koszalińskiej i główne 

od ulicy Szkolnej. Obok schodów od głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Swobodne poruszanie się przez osobę 

na wózku możliwe jest częściowo na parterze budynku. W przypadku pierwszego piętra brak 

jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Chcąc 

załatwić sprawę z pracownikami pracującymi na piętrze można udać się do pokoju nr 2, 

w którym pracownik zawiadomi innego, merytorycznego pracownika. W budynku 

nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób 

niewidomych lub słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, 

które ułatwia odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Z kolei dostępność architektoniczna w pozostałych budynkach użyteczności publicznej została 

przedstawiona w poniższym zestawieniu.  

Tabela 9 Dostępność architektoniczna w budynkach użyteczności publicznej w gminie Manowo  

Lp.  Budynek  Informacja o dostępności architektonicznej  

1 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Manowie 

- wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, 
- siedziba ośrodka jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną, 
- brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, 
- w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych 
do obsługi osób słabosłyszących, brak tłumacza języka migowego, 
- brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

 
6.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można 
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
7.Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu 
mają możliwość skorzystania poprzez wsparcie 
pracownika 
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2 Gminny Ośrodek 
Kultury w Wyszewie 

- przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wydzielonych 
miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
- do pomieszczeń w budynku prowadzą 3 wejścia, w tym jedno wejście 
dla osób niepełnosprawnych, 
- na parterze istnieje możliwość przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych do świetlicy, gabinetu dyrektora, sali, kuchni oraz 
toalet (jest 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych) 
- aby dostać się na I piętro należy pokonać schody (na piętrze znajduje 
się sala konferencyjna, sala Rady Sołeckiej oraz biblioteka), 
- w budynku nie ma windy. 

 3 Szkoła Podstawowa 
im. 26 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego w 
Rosnowie 

- brak jest podjazdów, platform najazdowych dla osób korzystających 
z wózków inwalidzkich,  
- od strony sali gimnastycznej znajduje się wejście do szkoły, 
przeznaczone dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 
-  z wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej można bez przeszkód 
architektonicznych przedostać się na korytarz, 
 - nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego 
dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, 
- w budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, 
- przed wejściem na teren szkoły znajdują się furtka i brama wjazdowa, 
które mają odpowiednią szerokość dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku,  
- aby dostać się na piętro należy pokonać schody,  
- toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- szkoła posiada własny parking. 

 

4 Szkoła Podstawowa w 
Boninie 

- przy głównym wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku. 
 - nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego 
dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, 
- korytarze posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, - budynek nie posiada wind, pochylni,  
platform najazdowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, 
- aby dostać się na piętro należy pokonać schody. - łazienki nie są 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
 - szkoła nie posiada własnego parkingu, w pobliżu szkoły znajdują się 
miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
5 Szkoła Podstawowa w 

Manowie 

- wejście główne do budynku szkoły oraz wejście do sali gimnastycznej 
są wyposażone w podjazdy z poręczami dostosowane dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z 
poruszaniem się,  
- w szkole jest w pełni wyposażona toaleta dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych. 
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6 Przedszkole Gminne w 
Boninie 

- do budynku prowadzi jedno wejście, które jest wąskie i 
niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich; 
występują schody; 
- przy drzwiach znajduje się dzwonek; 
- na parterze znajduje się kancelaria dyrektora, w której można złożyć 
wszelkie dokumenty, brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o 
szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy.  
- toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami pod względem architektonicznym, cyfrowym ani 
komunikacyjnym 

7 Przedszkole 
Samorządowe w 
Rosnowie 

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
brak jest podjazdów, platform; 
- do budynku prowadzą schody;  
- toalety nie są dostosowane do potrze dzieci niepełnosprawnych;  
- przedszkole nie jest dostępne komunikacyjnie (informacja Braille’a , 
głosowe, pętle indukcyjne itp.)  
- przedszkole nie posiada własnego parkingu. 

 

8 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Manowie 

- budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością; do wejścia 
prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy 
schodach; 
- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na 
parterze; 
- toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze 
i jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych;  
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 
asystującym i psem przewodnikiem. 
- przed biblioteką brak miejsca parkingowego dla osób z 
niepełnosprawnością. 
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a 
ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 

 
Filie biblioteczne nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami pod względem architektonicznym, cyfrowym ani 
komunikacyjnym. 

9 Klub Seniora 
w Rosnowie  

- wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim, 
- na parterze znajduje się korytarz, który posiada odpowiednią 
szerokość dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (istnieje 
możliwość przemieszczenia się do świetlicy, sali kinowej, sali tanecznej, 
Klubu Seniora oraz toalety dla osób niepełnosprawnych) 
- aby dostać się na I piętro należy pokonać schody (na piętrze znajduje 
się biblioteka i Sala Tradycji), 
- budynek nie posiada windy, 
- klub nie posiada własnego parkingu, jednak w pobliżu budynku 
znajdują się miejsca parkingowe, ale bez wydzielonych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych 
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10 Ośrodek zdrowia 
w Manowie  

- wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych – niski 
próg, parter,  
- pomieszczenia szerokie i ułatwiające poruszanie się osobom na 
wózkach,  
- miejsca parkingowe znajdują sie przy budynku - brak wydzielonego 
miejsca dla osoby niepełnosprawnej, 
- toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych 
- brak oznaczeń dostoswoanych do osób słabowidzących i 
słabosłyszących 

 11 Placówka wsparcia 
dziennego w Boninie  

- wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
- przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe, bez wyznaczonego 
miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, 
- aby dostać się na piętro należy pokonać schody (na piętrze znajduje się 
placówka wsparcia dziennego – sala, kuchnia, łazienka, sala 
komputerowa oraz biblioteka), 
- w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, 
- w budynku nie ma windy. 
 

12 Świetlica wiejska w 
Cewlinie  

- przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe, nie ma 
wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
- do świetlicy nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
- w budynku istnieje możliwość przemieszczania się osoby na wózku 
inwalidzkim do sali świetlicowej, 
- w budynku nie ma toalety dla osoby niepełnosprawnej. 

 
13 Świetlica wiejska w 

Grzybnicy 

- przed świetlicą znajdują się miejsca parkingowe, bez wydzielonych 
miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
- wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub  mających problemy 
z poruszaniem się, 
-  jest jedna wyznaczona toaleta dla osób niepełnosprawnych, 
- istnieje możliwość przemieszczania się na wózku inwalidzkim do dużej 
sali, do pomieszczenia siłowni oraz sali komputerowej. 
 

14 Świetlica wiejska w 
Kretominie 
 
 

- przed świetlicą nie ma miejsc parkingowych, ani wyznaczonego 
miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
- istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych, 
- nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, 
- osoba na wózku inwalidzkim może przemieszczać się po sali. 

 
15 Świetlica wiejska 

w Manowie 

- przy wejściu do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku, 
- na parterze znajduje się korytarz, który posiada odpowiednią 
szerokość dla osób poruszających się na wózku (istnieje możliwość 
przemieszczania się do świetlicy, kuchni, biblioteki, toalety dla osób 
niepełnosprawnych) 
- aby dostać się na piętro należy pokonać schody, (na piętrze znajduje 
się ognisko przedszkole, sala Rady Sołeckiej), 
- bezpośrednio przy budynku nie ma parkingu, ale istnieje możliwość 
zaparkowania przy budynku Szkoły Podstawowej, 
- nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych. 
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16 Świetlica wiejska 
w Wyszeborzu 

-  przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, bez wydzielonego 
miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
- przed wejściem do budynku znajdują się schody, nie ma podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych, 
- w świetlicy znajduje się schodołaz, 
- na parterze znajduje się korytarz, który posiada odpowiednią 
szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (istnieje 
możliwość przemieszczania się do sali, toalety dla osób 
niepełnosprawnych), 
- aby dostać się na I piętro należy pokonać schody (na piętrze znajduje 
się sala komputerowa i toalety). 

 17 Świetlica wiejska 
w Wyszewie  

- przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wydzielonych 

miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
- do świetlicy prowadzi wejście główne, które jest przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, 
- na parterze znajduje się korytarz, który posiada odpowiednią 
szerokość dla osób poruszających się na wózku (istnieje możliwość 
przemieszczania się świetlicy, gabinetu, toalet oraz kuchni) 

 
 

Źródło: opracowanie własne  

Rozwój gospodarczy gminy wpływa na wzrost liczby nowych inwestycji mieszkaniowych. 

Gmina staje się bardzo atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia działalności 

gospodarczych. Sąsiedztwo pobliskiego miasta Koszalin oraz dobry układ komunikacyjny jest 

tutaj dużym atutem. Wraz ze wzrstajaącą liczbą nowych inwestycji mieszkalnych wzastał 

również koszt zakupu nieruchomości. Obecnie, jak podaje portal ceny.szybko.pl, średnia cena 

za metr kwadratowy mieszkania w powiecie koszalińskim wynosi 2 817 zł/m2.  

W ostatnim okresie 12 miesięcy odnotowano wzrost cen mieszkań o 3%. Przeciętna wartość 

mieszkania w powiecie koszalińskim wynosi 148 615 zł za mieszaknie o przeciętnej 

powierzchni użytkowej 53 m2. Poniższy wykres przedstawia zmiany cen mieszkań w powiecie. 

Można zauważyć, że w ostatnim roku zauważa się systematyczny wzrost cen nieruchomości. 

Wykres 10 Zmiany cen mieszkań w powiecie koszalińskim  

 

Źródło: https://ceny.szybko.pl 
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III.7 Infrastruktura  

III.7.1 Mienie komunalne  

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Manowo wynosi 

239,22 ha. Zasoby gruntów komunalnych stanowiących własność gminy Manowo stanowią:  

Tabela 10 Zasoby gruntów komunalnych gminy Manowo  

Wyszczególnienie  Powierzchnia [ha] 

Drogi i grunty zajęte przez drogi  133,40 

Ogródki działkowe  6,75 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym  0,49 

Lasy  6,50 

Pozostałe grunty  88,82 

Źródło: Raport o ostanie Gminy Manowo za 2020 r. 

 
Gmina Manowo jest właścicielem: 

 55,65 km sieci wodociągowej na terenie całej gminy, 

 4 ujęcia wodne w Manowie, Dęborogach, Grzybniczce i Boninie, 

 2 oczyszczalni ścieków w Boninie i Rosnowie 

 1 nieczynnego wysypiska śmieci w Cewlinie, 

 6 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Wyszewo, Rosnowo - 

ORLIK), 

 1 stadionu sportowego w Manowie przy kompleksie szkolnym, 

 43,40 km sieci kanalizacyjnej w Kretominie, Boninie i Manowie, 

 17 pompowni ścieków w Kretominie, Boninie i Manowie, 

 1 parkingu w Manowie, 

 chodników wiejskich, 

 11 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Kretomino, 

Rosnowo i Wyszebórz), 

 4 placów rekreacyjnych z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie, Cewlinie, 

Wyszeborzu i Grzybnicy, 

 8 siłowni zewnętrznych (Manowo, Bonin, Kretomino, Wyszewo, Wyszebórz, Rosnowo, 

Grzybnica, Cewlino. 
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Zdjęcie  2 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna w Rosnowie  

         

Źródło: https://www.google.com/ 

 

III.7.2 Infrastruktura drogowa  

Na terenie gminy Manowo funkcjonuje rozwinięta sieć dróg. Na koniec 2020 r. infrastruktura 

drogowa w gminie Manowo wynosiła łącznie 206, 90 km. Przez gminę przebiega droga krajowa 

nr 11 Kołobrzeg - Koszalin - Poznań. Długość drogi krajowej wynosi 23 km, a dróg 

wojewódzkich - 12 km. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy 

Manowo wynosi 28 km, z kolei długość dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy 

liczy 143,899 km. Drogi asfaltowe stanowiły ok. 39 % wszystkich dróg, a drogi utwardzone 

ok. 30 %. W 2020 r. na remonty dróg gminnych wydano łącznie 1 725 274,24 zł, co pozwoliło 

wyremontować ok. 41 293,5 m2 dróg gminnych. Wszystkie miejscowości w gminie Manowo 

posiadają system oświetlenia głównych ulic. Infrastruktura oświetleniowa na terenie gminy 

Manowo podlega systematycznej rozbudowie o nowe odcinki.  Zgodnie z Ewidencją Dróg 

Gminnych, stan dróg z podziałem na kategorie przedstawia się następująco: 

- drogi gminne publiczne - 24,274 km - stan dobry, 

- pozostałe drogi gminne - 119,625 km - stan dobry. 
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Tabela 11 Stan infrastruktury drogowej na terenie gminy Manowo w latach 2015-2019  

2015 2016 2017 2018 2019 

Drogi 138,525 km 
w tym: 
publiczne 
22,924 km długości 
 
Pozostałe drogi 
115,601 km 
długości 
 
w tym: 
15,078 km twarda 
ulepszona, 
bitumiczna 
4,792 km twarda 
ulepszona kostka 
30,29 km gruntowa 
wzmocniona 
żwirem 
3,47 km twarda 
nieulepszona 
tłuczniowa 
6,652 km twarda  
nieulepszona 
żwirowa 
75,689 km 
gruntowa (grunt 
rodzimy) 
0,611 km twarda 
nieulepszona 
brukowa 
1,943 km twarda 
ulepszona 
betonowa 

Drogi 138,525 km 
w tym: 
 publiczne 
22,924 km długości 
 
Pozostałe drogi 
115,601 km 
długości 
 
w tym: 
15,078 km twarda 
ulepszona, 
bitumiczna 
4,792 km twarda 
ulepszona kostka 
30,29 km gruntowa 
wzmocniona 
żwirem 
3,47 km twarda 
nieulepszona 
tłuczniowa 
6,652 km twarda  
nieulepszona 
żwirowa 
75,689 km 
gruntowa (grunt 
rodzimy) 
0,611 km twarda 
nieulepszona 
brukowa 
1,943 km twarda 
ulepszona 
betonowa 

Drogi 139,025 km 
w tym: 
publiczne 
23,424 km długości 
 
Pozostałe drogi 
115,601 km 
długości 
 
w tym: 
15,578 km twarda 
ulepszona, 
bitumiczna 
4,792 km twarda 
ulepszona kostka 
30,29 km gruntowa 
wzmocniona 
żwirem 
3,47 km twarda 
nieulepszona 
tłuczniowa 
6,652 km twarda  
nieulepszona 
żwirowa 
75,689 km 
gruntowa (grunt 
rodzimy) 
0,611 km twarda 
nieulepszona 
brukowa 
1,943 km twarda 
ulepszona 
betonowa 

Drogi 142,025 km 
w tym: 
publiczne 
26,424 km długości 
 
Pozostałe drogi 
115,601 km 
długości 
 
w tym: 
16,078 km twarda 
ulepszona, 
bitumiczna 
4,792 km twarda 
ulepszona kostka 
32,44 km gruntowa 
wzmocniona 
żwirem 
3,47 km twarda 
nieulepszona 
tłuczniowa 
6,652 km twarda  
nieulepszona 
żwirowa 
76,039 km 
gruntowa (grunt 
rodzimy) 
0,611 km twarda 
nieulepszona 
brukowa 
1,943 km twarda 
ulepszona 
betonowa 

Drogi 142,875 km 
w tym: 
publiczne 
26,424 km długości 
 
Pozostałe drogi 
116,451 km 
długości 
 
w tym: 
16,078 km twarda 
ulepszona, 
bitumiczna 
4,792 km twarda 
ulepszona kostka 
32,44 km gruntowa 
wzmocniona 
żwirem 
3,47 km twarda 
nieulepszona 
tłuczniowa 
6,652 km twarda  
nieulepszona 
żwirowa 
76,889 km 
gruntowa (grunt 
rodzimy) 
0,611 km twarda 
nieulepszona 
brukowa 
1,943 km twarda 
ulepszona 
betonowa 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Manowie  

 

Gmina Manowo systematycznie poprawia stan nawierzchni dróg gminnych, modernizuje 

je i remontuje. Dzięki temu poprawia się estetyka gminy, jak również bezpieczeństwo 

jej mieszkańców. W 2019 r. dokonano remontu dróg o powierzchni 6 065 m2 w miejscowości 

Rosnowo. Wyremontowano została droga przy szkole, poprawione zostały chodniki, 

wykonano schody między blokami mieszkalnymi, jak również wykonano dojazd do plaży 

o powierzchni 30 m2. W miejscowości Wyszebórz poprawiona została nawierzchnia drogi 

o powierzchni 2 555 m2, a w Manowie dokonano modernizacji drogi o powierzchni 7 110 m2.  
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W Boninie wyremontowano 402 m2 nawierzchni drogowej, w Kretominie o łącznej 

powierzchni 10 456 m2 zmodernizowano nawierzchnie ulic: Śliwkowa, Zachodnia, łącznik 

Śliwkowej i Zachodniej, Truskawkowa, Poziomkowa, Pieczarek oraz Boczniaków. 

Nawierzchnia ulicy Czereśniowej została profilowana wraz z zagęszczeniem. Dobudowana 

została część chodnika w Kretominie o powierzchni ok. 95 m2. Z kolei w Cewlinie poprawiono 

nawierzchnie dróg gminnych o łącznej powierzchni 2 720 m2. Remontowana była ulica Cisowa. 

Natomiast w Klisznie poprawiono nawierzchnię drogi gminnej na powierzchni 805 m2.  

 

Również w 2020 r. zrealizowano wiele inwestycji dotyczących odbudowy i modernizacji 

infrastruktury drogowej na terenie gminy Manowo. W poniższym zestawieniu przedstawiono 

najważniejsze z nich.  

Tabela 12 Modernizacja dróg gminnych w 2020 r.  

Nazwa miejscowości i opis wykonanych prac Powierzchnia 
w m² 

MANOWO  

ul. Poziomkowa – warstwa drogi z podbudowy betonowej o frakcji 0-31mm, 
grubość 20 cm po zagęszczeniu wraz z wierzchnią warstwą pospółki, grubość 6 cm 
po zagęszczeniu, na odcinku 280 mb x 3,5 m szerokości 

2 625 
 

ul. Cisowa – dwukrotne profilowanie drogi od świetlicy wiejskiej do nr 43, na 
odcinku 750 mb x 3.5 m szerokości 

5 040 
 

Droga leśna (przedłużenie ul. Cisowej) łącząca Cewlino z Manowem - wykonanie 
podbudowy z gruzu betonowego 0-31 mm o grubości 6cm po zagęszczeniu,  na 
odcinku 1260 mb x 4m szerokości 

744 

ul. Cichy Zakątek - profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku od numeru 
14, na odcinku 186 mb x 4 m szerokości 

1 627,5 
 

ul. Łąkowa - profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku 465 mb x 3.5m 
szerokości   

560 

ul. Jeżynowa - warstwa z podbudowy betonowej o frakcji 0-31mm, grubość 20 cm 
po zagęszczeniu wraz z wierzchnią warstwą pospółki, grubość 8 cm po zagęszczeniu 
na odcinku 140 mb x 4 m szerokości 

1 650 

ul. Brzozowa - profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku 550 mb x 3 m 
szerokości 

795 

ul. Sosnowa - profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku 265 mb x 3 m 
szerokości 

480 

ul. Leśna (od ul. Cisowej do ośrodka zdrowia) – łatanie dziur w jezdni na długości 
0,4 km 

735 

KRETOMINO  

ul. Zachodnia - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 210 mb x 3,5 
m szerokości 

1 032,5 
 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MANOWO NA LATA 2021-2027 
 

39 | S t r o n a  
 

ul. Zachodnia - łatanie dziur pospółką (75t.) 1 300 

ul. Zachodnia (do nr 49) - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 295 
mb x 3,5 m szerokości 

472,5 
 

ul. Polna (żużlówka koło boiska) – profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na 
odcinku - 325 mb x 4 m szerokości 

385 

ul. Kościelna - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 135 mb x 3,5 
m szerokości 

332,5 
 

ul. Rolna - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 110 mb x 3,5 m 
szerokości 

18 

ul. Kościelna (droga do numeru 31) - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na 
odcinku 95 mb x 3,5 m szerokości 

896 

ul. Kościelna - łatanie dziur pospółką (18t.) 10 

ul. Boczniaków - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 256 mb x 3,5 
m szerokości 

10 

ul. Boczniaków - Podbudowa  betonowa o frakcji 0-31 mm 10t łatanie drogi 297 

ul. Boczniaków - łatanie dziur pospółką (10t.) 2 817,5 
 

ul. Słoneczna do nr 15 - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 99 
mb x 3 m szerokości 

100 

ul. Czereśniowa -  profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 805 mb x 
3,5 m szerokości 

332,5 
 

ul. Czereśniowa - pospółka 100t. z dowozem, do łatania drogi 25 

Łącznik ul. Zachodniej i Śliwkowej - profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na 
odcinku 95 mb x 3,5 m szerokości 

1 855 

Łącznik ul. Zachodniej i Śliwkowej - pospółka 25t. z dowozem, łatanie dziur 200 

ul. Śliwkowa -profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku 530 mb x 3,5 m 
szerokości 

 3 000 
 

ul. Śliwkowa - pospółka 200t. z dowozem, poprawa nawierzchni 1 050 

ul. Zachodnia – Profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem, ułożenie płyt JUMB na 
długości ok. 600 mb x 5m szerokości 

1 820 

GRZYBNICZKA  

Wjazd do wioski od strony szosy (od Kamiennych Kręgów) - profilowanie drogi wraz 
z zagęszczeniem na odcinku 300 mb x 3,5 m szerokości 

30 

Drugi wjazd do wioski od strony Grzybicy - profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem 
na odcinku 520 mb x 3,5 m szerokości 

30 

BONIN  

Profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku od drogi powiatowej do 
Pałacu, długość 80 mb x 3 m szerokości 

675 

Droga przy garażach - profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku  270 mb 
x 3 m szerokości 

2 500 
 

Droga przy garażach - pospółka 30t. z dowozem, łatanie dziur 5 000 
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ROSNOWO  

Profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku od Kościoła do Jagielna 1450 
mb x 4,5 m szerokości 

2 345 

Profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem na odcinku od mostku w stronę 
elektrowni w stronę Lisowa 215 mb x 3 m szerokości 

 

Profilowanie drogi  wraz z zagęszczeniem, ułożenie płyt JUMB  na odcinku do 
Jagielna długość 500 mb, szerokość 0,5 m 

 

CEWLINO  

ul. Cisowa wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej, długość 1000m x 5 m. 
szerokość 

 

WYSZEBÓRZ  

Profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku 990 mb x 4 m szerokości  

KLISZNO  

Profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem na odcinku 670 mb x 3,5 m szerokości  

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Manowie  

 

Warto podkreślić, że na przełomie roku 2018 i 2019 przeprowadzony został remont kanalizacji 

deszczowej na drodze gminnej w Wyszewie. Wartość remontu wyniosła 59 040 zł. Profilowana 

i zagęszczona została również powierzchnia drogi gminnej w Grzybniczce, od strony Grzybnicy 

o powierzchni 1 820 m2.  

 

Na obszarze gminy Manowo nie funkcjonuje komunikacja kolejowa PKP. Jedynie w okresie 

letnim ruch turystyczny obsługiwany jest przez Koszalińską Kolej Wąskotorową na trasie 

Koszalin – Bobolice, użytkując odcinek Koszalin – Rosnowo. Przewoźnikiem jest Towarzystwo 

Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MANOWO NA LATA 2021-2027 
 

41 | S t r o n a  
 

Zdjęcie  3 Koszalińska Kolej Wąskotorowa  

 

Źródło: https://www.google.com/ 

 

Przemieszczanie się po terenie gminy Manowo możliwe jest za pośrednictwem komunikacji 

publicznej obsługiwanej przez PKS oraz za pośrednictwem usług prywatnych podmiotów 

realizujących regularne (co 30 minut) przewozy osób. Autobusy PKS kursują z rzadszą 

częstotliwością, a w weekendy do niektórych miejscowości nie dojeżdżają.  

 

W gminie Manowo funkcjonuje odpowiednia infrastruktura umożliwiająca komunikację 

autobusową. Praktycznie w każdej miejscowości zlokalizowane są wiaty przystankowe. Mała 

infrastruktura powiązana z funkcjonowaniem transportu zbiorowego usytuowana jest wzdłuż 

dróg przebiegających przez gminę Manowo4. Transport zbiorowy na terenie gminy 

organizowany jest na podstawie umowy wspólnie z Miastem Koszalin. W latach 2015 – 2019 

linia nr 8 realizowała zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i przebiegała z Bonina 

do Koszalina ul. Chałubińskiego. Z transportu zbiorowego skorzystali mieszkańcy miejscowości 

Bonin i Kretomino. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z transportem 

zbiorowym, nie osiągnęła też żadnych wpływów z tego tytułu. 

Droga rowerowa w gminie Manowo powstała na odcinku Kretomino - Manowo w ramach 

inwestycji: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa 

                                                           
4 Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2014-2020, s. 17.  
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dla transportu kołowego”. Droga rowerowa została oddana do użytku 30 kwietnia 2019 r. 

Jej długość liczy 5,6 km, rodzaj nawierzchni - asfalt. 

 

III.7.3 Infrastruktura sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2020 r. wyniosła 83,170 km, a dostęp do sieci 

wodociągowej posiada około 95,4% mieszkań. Natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosi 

62,1 km, a przyłączenie do sieci posiada ok. 59,4% mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 r.  

istniało 1 301 przyłączy i nastąpił wzrost o 42 przyłącza w stosunku do roku 2019. 

Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków komunalnych w 2020 r. w miejscowościach 

Rosnowo, Bonin, Manowo, Wyszebórz, Dęborogi, zajmowała się Elektrociepłownia Rosnowo 

Sp. z o.o. 1 lutego 2019 r. Spółka przejęła od gminy Manowo pozostałe miejscowości, 

tj. Kopanino, Grzybnica, Grzybniczka, Kliszno, Wyszewo, Cewlino, Kretomino (ścieki), 

a od 1 lipca 2019 r. miejscowości Kretomino, Mostowo i Poniki (również dostarczanie wody). 

Spółka zajmowała się eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków w Rosnowie i Boninie 

oraz czterema hydroforniami w Rosnowie, Manowie, Boninie i Dęborogach. Łącznie w 2020 r. 

spółka dostarczyła 213 936 m3 wody oraz odebrała 170 564 m3 ścieków komunalnych. 

Spółka przeprowadziła następujące prace remontowe: 

1. Budowa sieci wodociągowej w Kretominie ul. Śliwkowa , Zachodnia, Czereśniowa 

Poziomkowa  o łącznej długości  - 2 053 mb. 

2. Budowa odcinka sieci  wodociągowej w m. Cewlino  o długości- 326 mb. 

3. Modernizacja przepompowni w  m. Manowo 

4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Manowo ul. Agrestowa,  

o  długości - 34 mb. 

Łączny koszt wykonanych inwestycji  wynosił 267 079,68 zł. 

Prace remontowe: 

•  Hydrofornia Rosnowo: 11 000,00 zł; 

•  Oczyszczalnia ścieków w Rosnowie: 4 000,00 zł 

•  Oczyszczalnia ścieków w Boninie: 50 900,00 zł; 

•  Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Boninie: 23 700,00 zł; 

•  Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Manowie: 10 800,00 zł; 

•  Sieci kanalizacyjne w Wyszeborzu- 6 400,00 zł. 
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•  Sieci wodociągowej w Cewlinie: 3 000,00 zł 

 
Łączny koszt wykonanych remontów  wynosił 109 800,00 zł.  

Zdjęcie  4 Oczyszczalnia ścieków w Rosnowie 

 
Źródło: https://www.google.com/ 

 
 

W ramach realizacji założeń „Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2015-2020” udało się 

na terenie gminy wybudować i zmodernizować sieć wodociągową, m.in. poprzez budowę 

hydroforni w Rosnowie i Manowie, oczyszczalnię ścieków w Boninie, sieci wodociągowe 

i kanalizacyjne w Boninie, w Manowie oraz sieci kanalizacyjne w Wyszeborzu. 

 

Do głównych zagrożeń związanych z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Manowo 

należy wciąż mała liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. 

Gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych w znacznej liczbie gospodarstw 

wiejskich prowadzi do przedostawania się zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby w przypadku 

wystąpienia w tych zbiornikach nieszczelności. Główne działania zaradcze, jakie powinny 

zostać podjęte przez gminę, to powiększenie zasięgu sieci kanalizacyjnej, rozbudowa 

i modernizacja oczyszczalni ścieków, utrzymanie dobrego stanu sieci wodociągowej 

oraz pomoc w likwidacji szamb i w zakładaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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III.8 Społeczeństwo informacyjne  

W gminie Manowo działa Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (eBOI). System eBOI jest 

miejscem, które wspomaga załatwianie spraw urzędowych. Dzięki bazie informacji 

o procedurach załatwiania spraw i elektronicznym formularzom mieszkańcy gminy mają 

możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych drogą zdalną i tym samym nie muszą stać 

w kolejkach. Każdy formularz przesłany elektronicznie jest zabezpieczony, wstępnie 

zweryfikowany i beneficjent otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia.  

Praca w Urzędzie Gminy w Manowie wspomagana jest przez system Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów, który pozwala w prosty i czytelny sposób tworzyć ścieżki obiegu dla różnych 

rodzajów pism, ich adresatów i czynności. System elektronicznego obiegu dokumentów 

pozwala również uporządkować i sprawnie zarządzać przepływem informacji i dokumentów 

w JST, co przekłada się na optymalizację czasu i zwiększa wydolność pracy pracowników 

samorządu lokalnego.  Dodatkowo mieszkańcy gminy mogą korzystać z Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP.  ESP to dostępny publicznie środek 

komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego 

do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu 

teleinformatycznego.  

Zdjęcie  5 Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

 

Źródło: https://bip.manowo.pl/esp 
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Urząd Gminy Manowo wprowadził również usługę mobilnego Systemu Informacji SISMS. 

Jest to systemu informacji lokalnej, za pomocą którego samorządy i różne podmioty 

przekazują na bieżąco informacje o sprawach wpływających na komfort życia mieszkańców. 

System pozwala na komunikację trzema kanałami: SMS-em, E-mailem lub przez aplikację 

Blisko. 

W gminie funkcjonuje również System Informacji Przestrzennej (SIP) (https://manowo.e-

mapa.net/. W funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa coraz większą rolę odgrywa 

informacja. W dobie szybkiego rozwoju i tworzenia nowych standardów życia powstaje 

konieczność dostępu do informacji w sposób szybki i nieograniczony zarówno miejscem, 

jak i czasem. Dostęp do SIP w gminie Manowo służy do pozyskiwania, przetwarzania 

i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące 

im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem 

systemu. Podstawowym elementem systemu informacji przestrzennej jest baza danych 

zawierająca informacje (przestrzenne i opisowe) o obiektach świata rzeczywistego 

reprezentowanych w systemie. Główną cechą systemów SIP jest możliwość prezentacji 

kartograficznej zawartych w nich danych. 

 

III.9 Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie realizując ustawę o pomocy społecznej 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania 

zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy 

są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka. Gmina Manowo boryka się 

od lat z problemami mieszkań socjalnych i komunalnych, brak jest mieszkań chronionych. 

Wzrasta również liczba osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, 

a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na zapewnienie odpowiedniej opieki osobom 

niepełnosprawnym i starszym, zarówno samotnym jak i pozbawionym opieki ze strony 

rodziny. Pożądane jest organizowanie opieki w miejscu zamieszkania, angażowanie pomocy 

https://manowo.e-mapa.net/
https://manowo.e-mapa.net/


STRATEGIA ROZWOJU GMINY MANOWO NA LATA 2021-2027 
 

46 | S t r o n a  
 

sąsiedzkiej, aktywizowanie środowiska lokalnego, jak również w ostateczności kierowanie 

do placówek zapewniających opiekę całodobową.  

Ośrodek w 2020 r. objął opieką osoby i rodziny korzystające z różnych form wsparcia takich 

jak zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, posiłki realizowanymi na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc 

w formie stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych. 

 

III.9.1 Beneficjenci pomocy społecznej  

W gminie Manowo odnotowuje się systematyczny spadek liczby osób i gospodarstw 

domowych korzystających z pomocy społecznej. W latach 2015-2020 odnotowano spadek 

liczby osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji o 204 osoby. 

W 2020 r. na podstawie wydanych decyzji z pomocy społecznej skorzystało 68 osób 

z 54 rodzin. 

Wykres 11 Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji w latach 2015-2020 

 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

Poprawiająca się sytuacja społeczna mieszkańców przyczyniła się do spadku liczby osób 

i rodzin korzystających z pomocy społecznej w ogóle. Liczba rodzin korzystająca z pomocy 

społecznej na przestrzeni ostatnich 6 lat uległa zmniejszeniu o 160 rodzin, przyjmując 

w 2020 r. wartość 54 rodzin korzystających z pomocy. Tym samym zmniejszyła się liczba osób 

z tych rodzin (o 496 osób). W 2020 r. z pomocy społecznej skorzystało 119 osób.  
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Wykres 12 Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2020 

 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej korzystają zarówno ze świadczeń pieniężnych, 

jak i niepieniężnych. Liczba osób korzystających z ww. świadczeń systematycznie malała 

od 2015 r. W 2015 r. z pomocy pieniężnej skorzystało 109 osób, natomiast z pomocy 

niepieniężnej 166 osób, a w 2020 r. - 42 osoby ze świadczeń pieniężnych i 28 ze świadczeń 

niepieniężnych.  

Tabela 13 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej w latach 2015-2020  

Rodzaj świadczenia 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

świadczenia niepieniężne 166 144 127 91 59 
 

28 

świadczenia pieniężne 109 87 93 77 63 
 

42 
Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

Schronienie to świadczenie pomocy społecznej w formie usługi kierowanej do osoby 

bezdomnej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek udzielenia 

schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Koszty pomocy w tych 

formach pokrywane są wyłącznie ze środków własnych gminy. Schronienia udziela się 

w noclegowaniach, domach dla bezdomnych oraz innych placówkach w podobnym 

przeznaczeniu.  W roku 2020 w ośrodku dla bezdomnych Stowarzyszenia Pomoc Nieuleczalnie 

Chorym i Bezdomnych „Pro- Bono” w Linowie przebywała jedna osoba. Wydatki gminy 

na pokrycie kosztów schronienia wyniosły 10 248 zł.        
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III.9.2 Pomoc finansowa w postaci zasiłków  

Pomoc finansowa pochodząca z GOPS w Manowie wynikająca z ustawy o pomocy społecznej 

to przede wszystkim zasiłki stałe, okresowe lub celowe, które są przyznawane mieszkańcom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasiłek stały przyznawany jest pełnoletniej osobie 

samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również 

dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek 

okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

wielodzietność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, oraz rodzinie, której dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy jest świadczeniem przyznawanym na dany 

okres czasu. Z kolei zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej 

potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części 

lub całości kosztów leków  i leczenia, opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym 

dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń, Burmistrz może wydać decyzję 

o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa. Zasiłek 

celowy z tytułu zdarzenia losowego, może być przyznany również osobom i rodzinom, które 

poniosły straty w wyniku takiegoż zdarzenia oraz osobom i rodzinom, które poniosły straty 

w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takich sytuacjach zasiłek celowy może być 

przyznany niezależnie od dochodu (kryterium dochodowego) i może nie podlegać zwrotowi. 

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego5. 

W gminie Manowo, w analizowanym okresie lat 2016-2020, odnotowano spadek ogólnej 

liczby przyznanych zasiłków, a co za tym idzie zmniejszeniu uległa kwota wypłacana na ten cel. 

W 2020 r. przyznano 19 zasiłków stałych na kwotę 85 596,00 zł. udzielono 28 zasiłków 

celowych na wartość 15 721,00 zł oraz 15 osób skorzystało z zasiłku okresowego na kwotę 

33 547,00 zł.   

                                                           
5Źródło: https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/pomoc-spoleczna/swiadczenia-pieniezne 
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Tabela 14 Liczba osób, którym przyznano zasiek stały, celowy i okresowy w latach 2016-2020  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek stały  

  

26 27 23 25 19 

Kwota zasiłków 
stałych [zł] 

122 430,00 129139,00 120 201,00 115 861,00 85 596,00 

Zasiłek celowy  

  

53 68 57 40 28 

Kwota zasiłków 
celowych [zł] 

21 223,00 28 726,00 30 704,00 22 816,00 15 721,00 

Zasiłek okresowy  

  

47 42 41 32 15 

Kwota zasiłków 
okresowych [zł] 

68 617,00 55 937,00 57 147,00 44 282,00 33 547,00 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w gminie Manowo  w 2020 r. wynosiła 

134 864,00 zł. W porównaniu z 2016 r. uległa ona zmniejszeniu o 75 294,62 zł.  

Tabela 15 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w latach 2016-2020  

Rok  Kwota świadczeń pieniężnych  

2016 210 158,62 zł  

2017 214 478,93 zł  

2018 208 970,05 zł  

2019 183 259,45 zł  

2020  134 864,00 zł   
Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

 

Powodem korzystania z pomocy społecznej i pobierania świadczeń rodzinnych jest często 

niestabilna sytuacja na rynku pracy, jak chociażby prace krótkookresowe, prace na umowę 

o dzieło lub zlecenie, a co za tym idzie niskie zarobki. Z drugiej strony może wynikać 

to z biernej i wyuczonej postawy wobec pracy zawodowej, a tym samym z łatwości 

przeniesienia wartości kariery zawodowej na oczekiwania wobec pomocy społecznej. 

W  przypadkach borykania się z długotrwałą lub ciężką chorobą uniemożliwiającą pracę 

zawodową, albo też sytuacją kryzysową również osoby potrzebujące zwracają się o pomoc 

do GOPS. W poniższej tabeli zestawiono główne powody udzielania wsparcia finansowego 

w poszczególnych latach 2016-2020.  
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Tabela 16 Powody przyznania pomocy w latach 2016-2020 w gminie Manowo  

Powód przyznanej pomocy  2016 2017 2018 2019 2020 

liczba rodzin 

Alkoholizm  

  

6 6 7 5 5 

Bezdomność 

  

2 5 3 3 4 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych (rodzina 
wielodzietna)  

7 5 3 4 0 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych (rodzina niepełna)  

21 21 15 11 5 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych  i prowadzenia 
gospodarstwa domowego  

26 26 16 14 5 

Bezrobocie  

  

92 94 77 59 35 

Długotrwała lub ciężka choroba  

  

59 64 62 80 48 

Niepełnosprawność 

  

47 43 43 78 36 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  

  

19 13 10 12 5 

Przemoc w rodzinie  

  

1 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  

- w tym wielodzietność  

18 11 9 11 4 

Ubóstwo  

  

79 81 63 58 41 

Zdarzenia losowe  

  

0 0 0 0 1 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

 

III.9.3 Program Wspierania Rodziny  

Polityko prorodzinna realizowana w gminie Manowo oparta jest na  „Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny w gminie Manowo na lata 2020 – 2022”, który został przyjęty do realizacji  

Uchwałą nr  XII / 115 / 2019 w dniu 30 grudnia 2019 r .   

Rok 2020 był bardzo trudny ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Wiele działań 

należało zmodyfikować , niektóre dostosować do panujących aktualnie warunków. Pracownicy 

socjalni i asystent rodziny podejmowali swoje zadania w warunkach okresowej  pracy zdalnej, 

byli jednak cały czas otwarci na niesienie pomocy i uczestniczenie w codziennym życiu 

podopiecznych. Pojawiły się nowe zadania takie jak śledzenie informacji na temat osób 
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przebywających w kwarantannie, ścisła współpraca z policją i innymi służbami. Wsparcie 

w tym szczególnym okresie kierowane było do całej rodziny, a nie wyłącznie do poszczególnych 

jej członków, również pomoc miała  charakter kompleksowy. 

Wraz z epidemią pojawiło  się wiele nowych problemów, inne wybuchły ze zdwojoną siłą. Takie 

pojęcia jak izolacja, obostrzenia – okazały się dla wielu rodzin bardzo trudne. Sytuacja dzieci 

przymusowo zatrzymanych w domu była w wielu przypadkach  wręcz dramatyczna. Dorośli 

członkowie rodziny próbowali wyładować frustracje i bezradność na dzieciach, nie radzili sobie 

z obowiązkami szkolnymi w warunkach pracy zdalnej. W takich przypadkach asystent rodziny 

i pracownicy socjalni  zawsze reagowali i każda rodzina była traktowana w sposób 

indywidualny. Były podejmowane procedury mające na celu ochronę dzieci. Taki bowiem  

rodzaj pomocy stwarza szanse na  zmianę świadomości  rodziny oraz sposób postrzegania 

rzeczywistości, może również zapobiec utrwalonej  bezradności i marazmowi.  

Wszelkie działania instytucji i podmiotów działających na rzecz rodziny mają jeden zbieżny cel 

– przeciwdziałać marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Realizując indywidualny plan 

pracy z pomocą asystenta rodzina docelowo powinna uzyskać  niezależność i samodzielność. 

Również placówki edukacyjne z terenu gminy w swoich działaniach wspierały dzieci i ich 

rodziny w czasie zdalnego nauczania. Przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące agresji 

werbalnej, edukowano dzieci w zakresie właściwych zachowań  podczas trwania zagrożenia 

zachorowaniem na Covid – 19.   

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Manowie działa  Zespół ds. Asysty Rodzinnej, 

którego zadaniem jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu 

w rodzinie . Na posiedzeniach Zespołu szczegółowo omawiane są problemy w rodzinach , które 

wymagają szczególnej uwagi. Wspólne ustalenia stanowią wytyczne do realizacji działań 

podejmowanych przez asystenta rodziny. Mimo pandemii odbyły się posiedzenia Zespołu 

i omawiano problemy rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. 

 Wsparciem dla rodziny z dziećmi  jest rozwój różnorodnych środowiskowych form dziennej 

opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym oraz instytucji wspierających rodziny 

w wychowaniu i kształceniu dzieci. Niestety, w czasie pandemii wiele tych placówek zostało 

przymusowo zamkniętych. Placówka wsparcia dziennego w Boninie była czasowo wyłączona 

z działalności stacjonarnej  jednak prowadzone były zajęcia on-line, dzieci śledziły stronę  

na Facebooku, przysyłały zdjęcia. W czasie wakacji odbyło się wiele wyjazdów, które 
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uatrakcyjniły pobyt dzieci w placówce. Utrzymywany był również kontakt wychowawcy 

z rodzicami. 

W 2020 r. GOPS w Manowie zatrudniał jednego asystenta rodzin. Z analizy danych wynika, 

że liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny na terenie gminy wykazuje 

tendencję spadkową, co wskazuje na mniejszą liczbę rodzin, w których występują problemy 

bezradności rodzicielskiej w sprawowaniu obowiązków opiekuńczo- wychowawczych 

czy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W 2020 r. z usług asystenta skorzystało 

6  rodzin, w tym 2  rodziny  zostały  skierowane  przez sąd.  Współpracę z asystentem zakończyły 

2  rodziny. 

Wykres 13 Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2015-2020 

 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

W rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny oprócz problemów opiekuńczo – 

wychowawczych występują różnego rodzaju deficyty, uzależnienia  oraz brak umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa domowego. W sposób niewłaściwy gospodaruje się środkami 

finansowymi, których często jest niewystarczająco, ponieważ problemem jest długotrwałe 

bezrobocie, różnego rodzaju choroby i dolegliwości. Członkowie rodzin, którzy nie mają  

przeciwwskazań do podjęcia pracy, otrzymują od asystenta rodziny oferty pracy 

odpowiadające ich możliwościom. Stale podejmowany jest temat wartości pracy i podkreślanie 

jej znaczenia w życiu człowieka.     

Zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
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zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka w wysokości: 

a. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej, 

b. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej, 

c. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnym roku pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej. 

W gminie Manowo w 2020 r. znajdowało się 15 dzieci w 8 rodzinach zastępczych. 

W porównaniu z rokiem 2016 liczba rodzin zastępczych uległa zmniejszeniu o 8 rodziny, 

a liczba przebywających dzieci w rodzinach zastępczych również o 2 osoby. W 2020 r. 

wydatkowano kwotę 34 749, 45 zł na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.  

Tabela 17 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2016-2020  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin  10 9 7 6 8 

Liczba dzieci w 
pieczy zastępczej  

13 13 13 11 15 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

 

Wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych opiekuńczo i społecznie obserwuje się 

często zjawisko zaniżonej samooceny oraz wiele zaburzeń w sferze emocjonalnej. Asystent 

rodziny umawiał wizyty w gabinecie psychiatry dziecięcego .     

Pracownicy socjalni GOPS w Manowie w 2020 r.  przeprowadzili ogółem 217 wywiadów, 

w tym 2  wywiady   środowiskowe  w rodzinach z dziećmi, z którymi pracuje asystent rodziny. 

Rodziny otrzymują pomoc żywnościową z PCK , która stanowi duże wsparcie w postaci zapasów 

produktów. Mimo pandemii rodziny mogły odbierać żywność.    

 

Realizacja „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w 2020 r. odbywała się również 

w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych rodzinom. W poniższym zestawieniu ujęto 

świadczenia, których zadaniem było wsparcie finansowe rodzin z terenu gminy.  
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Tabela 18 Świadczenia pieniężne na rzecz rodzin z gminy Manowo w 2020 r.   

Wyszczególnienie  Liczba świadczeń Kwota [zł] 

Zasiłki rodzinne  3 640  405 634,12  

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka 32  16 354,15 

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego 60 23 306,18 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 125 13 610,32 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 125 23 301,12 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 383 19 137,50 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 

493 31 104,70 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

722 64 167,16 

Świadczenie rodzicielskie /zasiłek macierzyński / 214 186 586,71 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 278 275 843,52 

Świadczenie pielęgnacyjne 313  570 380,50 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 31 18 960,00 

Zasiłek dla opiekuna 12  7 440,00 

Składki na ubezpieczenie społeczne 216 108 781,92 

Składki zdrowotne 85 13 955,04 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem ‘’ 1 4 000,00 

Pomoc w zakresie dożywiania  26 6 161,00 

Stypendium  40 24 370,51 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 494 223 730,00 

Program „500+”  1 313 7 267 504,66 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

 

III.9.4 Świadczenia i usługi opiekuńcze  

Wśród osób korzystających z pomocy społecznej dużą grupę stanowią osoby 

niepełnosprawne. Z analizy danych wynika, że zmniejszyła się liczba świadczeń na rzecz osób                                                           

z niepełnosprawnością, co spowodowane jest zgonami oraz przejściem na świadczenia 

emerytalno–rentowe tych osób. W 2020 r. odnotowano 179 osób korzystających ze świadczeń 

z powodu niepełnosprawności, czyli mniej o 62 osoby w porównaniu z rokiem 2016. 
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Wykres 14 Liczba świadczeń udzielonych z powodu niepełnosprawności w latach 2016-2020  

 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

Wzrost kwoty wypłacanego świadczenia wynika ze wzrostu wysokości zasiłku. Kwota zasiłku 

pielęgnacyjnego wzrosła w analizowanym okresie od 153 zł/m-c do 215,84 zł/m c. Zgodnie 

z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych6, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje 

wyłącznie: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 

do ukończenia 21. roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat. 

W 2020 r. przyznano łącznie 1 278 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego. Wydatkowano 

na ten cel 275 843,52 zł. W tym dla niepełnosprawnego dziecka przyznano 407 świadczeń na 

kwotę 87 846,88 zł, a dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – 871 świadczeń na kwotę 187 996,64 zł. Z kolei liczba świadczeń 

na zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat wynosiła 36 w 2020 r. Na wypłacenie 

tego świadczenia wydatkowano 7 770,24 zł.   

 

 

 

                                                           
6Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2020 poz. 111.  
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Tabela 19  Liczba świadczeń opiekuńczych w latach 2016-2020 

Świadczenia opiekuńcze 2016 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny – ogółem  
 

1 381 1 432 1 369 1 343 1 278 

Kwota wypłaconego 
świadczenia  

211 293,00 219 096,00 216 464,00 254 589,00 275 843,52 

Zasiłek pielęgnacyjny – dla 
niepełnosprawnego dziecka 

394 435 403 380 407 

Kwota wypłaconego 
świadczenia 

60 282,00 66 555,00 63 670,00 71 996,00 87 846,88 

Zasiłek pielęgnacyjny – osobie 
niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia o 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności  

536 551 551 561 871 

Kwota wypłaconego 
świadczenia 

82 008,00 84 303,00 87 225,00 106 382,00 187 996,64 

Zasiłek pielęgnacyjny – osobie, 
która ukończyła 75 lat  
 

48 48 38 43 36 

Kwota wypłaconego 
świadczenia 

7 344,00 7 344,00 6 003,00 8 119,00 7 770,24 

Świadczenie pielęgnacyjne  
 

249 302 280 270 313 

Kwota wypłaconego 
świadczenia 

322 736,00 419 136,00 413 560,00 426 746,00 570 380,50 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  
 

28 38 50 40 31 

Kwota wypłaconego 
świadczenia 

14 560,00 19 240,00 25 009,00 24 800,00 18 960,00 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

 

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1 830 zł miesięcznie. Świadczenie 

pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: matce 

albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, a także innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 

się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
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lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności7.  

W 2020 r. udzielono 313 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 570 380,50 zł.  

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, 

a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 

pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 

lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym8.  

W gminie Manowo w latach 2014 – 2019 nie odnotowano osób objętych usługami 

opiekuńczymi. W 2020 r. usługi opiekuńcze świadczone były przy współpracy z „Caritas” 

Koszalin. Tą formą pomocy objętych były 3 osoby.  

Powyższe dane potwierdzają coraz to większą potrzebę otoczenia opieką i wsparciem ludzi 

starszych, niepełnosprawnych czy zależnych. Zwiększa się liczba osób korzystających 

z zasiłków opiekuńczych oraz ze świadczeń pielęgnacyjnych. Zachodzące zmiany 

demograficzne będą wymuszały na samorządach realizację różnych programów na rzecz osób 

starszych, niepełnosprawnych i zależnych. Ważne jest otoczenie ich opieką i wsparciem 

w każdej ze sfer życia, aby minimalizować zjawisko wykluczenia społecznego tychże osób, 

gdyż to one stanowią jedną z grup osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem i izolacją 

społeczną.   

                                                           
7 https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne 
8 https://www.gov.pl/web/rodzina/uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze 
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Zwiększona liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy przyczyniła się do otwarcia 

w 2010 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Usługi świadczone 

w tej placówce umożliwiają naukę, rozwijanie w zakresie czynności dnia codziennego 

i funkcjonowania w życiu społecznym, co znacznie wpływa na poprawę ogólnego stanu 

zdrowia, przełamanie barier oraz otwarcie się na nowe możliwości. 

W 2020 r. na terenie gminy Manowo realizowany był program pn. „Asystent osoby 

niepełnosprawnej” w ramach Funduszu Solidarnościowego edycja 2020. W programie 

uczestniczyły 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się wyłącznie 

na wózku inwalidzkim. Asystent pomagał w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym9.  

Na terenie gminy Manowo od 2019 r. realizowany jest również program pn. „Dobre wsparcie- 

system lokalnych usług społecznych”. Podmiotem realizującym jest Caritas Diecezji 

Koszalińsko- Kołobrzeskiej w Koszalinie. Z tej formy skorzystały 3 osoby niepełnosprawne. 

W ramach projektu, oprócz codziennej pomocy, udostępniano łóżka specjalistyczne, wózki 

inwalidzkie pod prysznic, a także wyremontowano łazienkę dla jednej osoby, a w ramach 

likwidacji barier architektonicznych wybudowano podjazd do budynku mieszkalnego10. 

Domy pomocy społecznej przeznaczone są przede wszystkim dla osób wymagających 

całodobowej opieki: z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające 

całodobowej opieki, którym właściwy według miejsca zamieszkania, ośrodek pomocy 

społecznej oraz rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych 

starań w tym zakresie. W 2020 r. ze środków własnych za pobyt 6 mieszkańców w Domu 

Pomocy Społecznej wydatkowano 119 293,00 zł. Dodatkowo wydane zostały dwie decyzje 

kierujące do Domu Pomocy Społecznej  z nakazu Sądu11.     

W dniu 31 stycznia 2020 r. oficjalnie został otwarty Klub Seniora w miejscowości Rosnowo. 

Celem projektu było zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności 

                                                           
9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie za rok 2020, s. 26-27.  
10 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie za rok 2020, s. 27. 
11 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie za rok 2020, s. 10-11. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MANOWO NA LATA 2021-2027 
 

59 | S t r o n a  
 

lokalnej w gminie Manowo, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych 

w formie Klubu Seniora dla 25 osób. Uczestnicy klubu wzięli udział w następujących formach 

wsparcia: zajęcia rozwijające sprawność fizyczną (m.in. muzykoterapia, sportowe), zajęcia 

warsztatowe (m.in. malowanie, florystyczne, krawieckie, kulinarne itp.), zajęcia warsztatowe 

poprawiające sprawność psychiczna i pamięć, warsztaty tematyczne: pogadanki, prelekcje, 

porady specjalistyczne, spotkania okolicznościowe (m.in. Dzień Kobiet) czy wyjazd 

uczestników, m.in. do teatru w Koszalinie, 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa konieczny jest nieustanny rozwój usług na rzecz 

seniorów. Szczególnego zainteresowania wymagają usługi świadczone w systemie dziennym 

(np. realizowane w formie dziennego domu pobytu) pozwalające na zabezpieczenie 

odpowiedniej opieki nad osobami starszymi, a także zapobiegające ich wykluczeniu 

społecznemu12.   

 

III.9.5 Bezpieczeństwo mieszkańców oraz przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom  

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”, którą określa rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”13. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada 

obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

W gminie Manowo liczba „Niebieskich Kart” zakładanych w sytuacji podejrzenia zaistnienia 

przemocy w rodzinie w latach 2015-2020 wykazuje tendencję rosnącą. W 2015 r. założono 

7 „Niebieskich Kart”, a w 2020 r. – 13.  

 

 

 

                                                           
12 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie za rok 2020, s. 28-29.  
13 Dz. U. 2011 Nr 209, poz. 1245. 
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Wykres 15 Liczba „Niebieskich Kart” w gminie Manowo w latach 2015-2020  

 

Źródło: Opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  

Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2015-2019, które zakończyło się interwencją służb 

specjalnych i sprawcom przemocy założono procedurę „Niebieskiej Karty” dotyczy przede 

wszystkim rodzin z miejscowości: Rosnowo (17 procedur), Bonin (7 procedur), Cewlino 

(6 procedur) oraz Wyszewo (6 procedur). 

Występowanie zjawiska przemocy w rodzinie, gdzie odnotowano interwencje służb 

specjalnych, dotyczy głównie rodzin z Bonina, Rosnowa oraz Manowa. W poniższej tabeli 

przedstawiono liczbę rodzin w podziale na sołectwa, które objęte zostały pomocą z powodu 

występowania zjawiska przemocy w rodzinie.  

Tabela 20 Liczba rodzin objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie w latach 2015-2019 

Sołectwo  2015 2016 2017 2018 2019 REZEM 

Bonin 42 39 30 42 28 181 

Kretomino 9 11 8 14 8 50 

Cewlino 3 6 4 2 2 17 

Wyszebórz 16 13 8 15 9 61 

Wyszewo 17 14 10 17 14 72 

Rosnowo 36 32 16 23 16 123 

Grzybnica 7 11 10 14 14 56 

Manowo  21 17 12 23 12 85 

Źródło: opracowanie własne, dane z GOPS w Manowie  
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W 2020 r. działał Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w Gminie Manowo do realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. ZI składa się z 12 osób. Zespół 

Interdyscyplinarny na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego dokonywał analiz 

problemów wynikających z otrzymywanych „Niebieskich Kart”. W 2020 r. wpłynęło ogółem 

13 „Niebieskich Kart”. Procedurę „Niebieskich Kart” w roku 2020 prowadzono zarówno wobec 

otrzymanych Kart, które wpłynęły w ciągu roku jak i wobec  kart, które nie zostały zakończone 

w roku 2019. Ogółem zostało zamkniętych 9 Kart, natomiast 7 Kart nie zostało zamkniętych 

i procedura ich będzie kontynuowana w roku 2021. Po stronie tut. Ośrodka pozostawała cała 

obsługa administracyjna Zespołu Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia zespołu 

oraz 13 posiedzeń grup roboczych.   

W 2019 r. w gminie Manowo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 

109 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,68 

przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa 

zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Wskaźnik 

wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie wynosi 

69,90%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Manowo najwięcej stwierdzono 

przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,75 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 

7,47 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,67 

(99%), o charakterze gospodarczym - 0,54 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (73%)14. 

 

III.10 Ochrona zdrowia  

Na terenie Gminy Manowo podstawową opiekę zdrowotną sprawują: 

 Ośrodek Zdrowia w Manowie,   

 Zespół Lekarza Rodzinnego ,,ELKAP’’ w Boninie,  

 Ośrodek Zdrowia w Rosnowie.  

Na terenie gminy funkcjonuje apteka w Rosnowie. W analizowanym okresie lat 2015-2019 

liczba udzielonych porad lekarskich na terenie gminy Manowo wykazała tendencję wzrostową, 

                                                           
14 https://www.polskawliczbach.pl/  
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choć w 2019 r. odnotowano o 7 289 porad mniej niż w 2018 r. W 2019 r. udzielono łącznie 

12 540 porad lekarskich.  

Wykres 16 Liczba udzielonych porad lekarskich w latach 2015-2019 w gminie Manowo 

 

Źródło: opracowanie własne, BDL GUS 

Jak wynika z ogólnodostępnych danych w 2018 r. 39,6% zgonów w gminie Manowo 

spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów były nowotwory, 

a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności 

gminy przypadało 8,39 zgonów. Jest to wartość znacznie niższa do średniej wartości 

dla województwa zachodniopomorskiego. Najwięcej zgonów odnotowano w 2019 r. z powodu 

chorób układu krążenia, z tego powodu zmarło  454,2 kobiet oraz  375,7 mężczyzn (na 100 tys. 

ludności).  

Wykres 17 Statystyka zgonów w gminie Manowo w 2019 r. [%]  
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Źródło: opracowanie własne, BDL GUS 

 

Urząd Gminy Manowo wspomaga organizację badań profilaktycznych, takich jak badania 

piersi, badania słuchu i wzroku. Pomoc polega na nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń 

lub użyczaniu miejsc postojowych mammobusom oraz umożliwieniu bezpłatnego dostępu 

do energii elektrycznej. Gmina wspiera również działania informacyjne dotyczące różnych 

programów ochrony zdrowia, jak np. upowszechnianie szczepień ochronnych. 

 

III.11 Organizacje pozarządowe i aktywność obywatelska  

Organizacje pozarządowe stanowią o sile gminy, a działania i zaangażowanie mieszkańców 

w życie społeczne jest najlepszą gwarancją dalszego rozwoju lokalnej ojczyzny. Organizacje 

pozarządowe działające na terenie gminy Manowo angażują się w działania prospołeczne 

i potrafią współpracować ze sobą, żeby osiągnąć założony cel, czy też dokonać pewnych zmian. 

Mieszkańcy gminy są coraz bardziej aktywni oraz świadomi tego, że dzięki współpracy 

i wzajemnemu motywowaniu się mogą osiągnąć najlepsze efekty w realizacji wyznaczonych 

celów. 

Na terenie gminy Manowo prowadzą działalność następujące organizacje pozarządowe: 

- Gminny Klub Sportowy „Orlęta” Rosnowo, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Lotnik” w Rosnowie, 

- Klub Sportowy „Zefir” Wyszewo, 

- Klub Sportowy „Zryw” Kretomino, 

- Gminny Klub Sportowy „Leśnik” Manowo, 

- Klub Piłkarski „Grot” Bonin, 

W 2020 roku Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia” w Cewlinie poszerzyła swoją działalność i 

rozpoczęła prowadzenie „Manowskiego Klubu Karate Kyokushion RONIN”. 

Ponadto na terenie gminy działają następujące organizacje: 

- Brygada Motocyklowa Rosnowo, 

- Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” Rosnowo, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszewie, 

Do organizacji pozarządowych, które posiadają siedzibę poza gminą, a prowadzą działalność 

na rzecz jej  mieszkańców można zaliczyć:  

- Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, 
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- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie. 

 

Działalność prowadzą również następujące Koła Gospodyń Wiejskich: 

-  Koło Gospodyń Wiejskich „Jagódki” z Wyszewa, 

- Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywny Babiniec” z Rosnowa, 

- Koło Gospodyń Wiejskich „Pod grzybkiem” z Grzybnicy. 

W 2020 roku powstało kolejne Koło Gospodyń Wiejskich „Wesoły Senior – Bonin”. Warto 

również wspomnieć, że w miejscowości Wyszewo działa grupa społeczników jako dawne  Koło 

Gospodyń Wiejskich „Babki z Jajem”. 

Każdego roku gmina Manowo drogą uchwały zatwierdza „Program i zasady współpracy Gminy 

Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Współpraca o charakterze 

finansowym gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych w formie powierzania i wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji (konkursy ofert). W 2020 r. na ten cel przeznaczono 395 000 zł.  

Wykres 18 Wykaz kwot przekazanych dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert w latach 2016-
2020  

 

Źródło: opracowanie własne, dane z Urzędu Gminy w Manowie  

 

W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

w 2020 r. wpłynęło 6 ofert. Łącznie podpisano 6 umów z klubami sportowymi na okres 1 roku. 
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Tabela 21 Przyznane dotacje  klubom sportowym w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnienie 
kultury fizycznej w 2020 r.  

Lp. Nazwa 
organizacji 

Tytuł zadania Przyznana dotacja Rozliczono na 
kwotę 

1
1. 

Gminny Klub 
Sportowy „Leśnik 

Manowo” 

„Piłka nożna - popularyzacja” 155 000,00 zł 155 000,00 zł 

2
2. 

 Stowarzyszenie 
Klub Piłkarski Zefir 
Wyszewo 

Popularyzacja i upowszechnianie 
piłki nożnej przez KP Zefir 

Wyszewo w roku 2020 

45 000,00 zł 45 000,00 zł 

3. KS Zryw Kretomino Popularyzacja i rozwój piłki 
nożnej  jako alternatywa 

spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież 

102 000,00 zł 102 000,00 zł 

4. Klub Piłkarski Grot 
Bonin 

Upowszechnianie zdrowego 
stylu życia poprzez szkolenie w 
zakresie piłki nożnej młodzieży 

oraz dorosłych na obszarze 
Gminy Manowo w 2020 roku 

19 000,00 zł 12 784,36 zł 

5. Gminny Klub 
Sportowy „Orlęta” 

Rosnowo 

Prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych w  2020 roku 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 

6. Uczniowski Klub 
Sportowy „Lotnik” 

Strzelectwo w Rosnowie 2019 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Razem 340 000,00 zł 333 784,36 zł 

Źródło: opracowanie własne, dane z Urzędu Gminy w Manowie  

 
W 2020 r. Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia” złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania 

publicznego na zadania pod tytułem: „Wspieranie osób chorych – zapewnienie mieszkańcom 

sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego”.  Otrzymała wsparcie na kwotę 5 500 zł.  

 
W ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wpłynęła 

jedna oferta, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą 

w Koszalinie. Wysokość dotacji wyniosła 50 000,00 zł. Dodatkowo gmina Manowo przekazała 

dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Umowa 

o powierzenie realizacji zadania publicznego jest zawarta na okres 5 lat, tj. 01.01.2019 r. - 
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31.12.2023 r. W 2020 roku przyznano dotację w wysokości 562 398,10 zł. Natomiast 

wykorzystano kwotę 562 383,59 zł. 

 

 

Gmina Manowo wspiera sektor pozarządowy również w formach pozafinansowych. 

Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie 

internetowej www.manowo.pl, na portalu społecznościowym oraz w lokalnej gazecie „Gmina 

nad Radwią”. Kolejnym elementem współpracy gminy Manowo z organizacjami 

pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, 

np. poprzez udostępnienie sprzętu, wypożyczenie namiotów czy także promocję imprez. 

W 2018 r. gmina Manowo była jedną z trzech wspólnot samorządowych, która wzięła udział 

w realizacji partnerskiego projektu pn. „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych 

w Powiecie Koszalińskim”. Celem projektu było zwiększenie aktywności w organizacjach 

pozarządowych w procesach tworzenia lokalnych aktów prawnych oraz podkreślenie 

tożsamości działań pozarządowego sektora w regionie.  

Rozwój organizacji społecznych oraz aktywności mieszkańców w tych organizacjach wpływa 

na rozwój społeczności lokalnej i budowania tożsamości lokalnego społeczeństwa. 

Jest to bardzo ważne w kontekście życia mieszkańców, ponieważ zaspokajane są w ten sposób 

podstawowe potrzeby aktywności społecznej, fizycznej i kulturalnej. Działalność organizacji III 

sektora często realizuje zadania polityki społecznej, wspiera samorząd w organizacji instytucji 

i placówek działających w obszarze na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, 

wykluczonych społecznie. Również rozwijają kulturę fizyczną, co dla młodego obywatela 

gminy ma niejednokrotnie istotne znaczenie. Jego ambicje sportowe są zaspokajane 

w lokalnych klubach sportowych.  

Aktywność obywatelska to również udział mieszkańców gminy w wyborach. Frekwencja 

mieszkańców gminy Manowo w 2018 r. w wyborach samorządowych wynosiła 56,03%, 

w wyborach w 2019 r. do Parlamentu Europejskiego – 43,28%. Z kolei w wyborach 

prezydenckich w 2020 r. w I turze uczestniczyło 64,04% mieszkańców gminy, a w II turze – 

69,06%.  
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Wykres 19 Frekwencja wyborcza w latach 2018-2020  

 

Źródło: opracowanie własne, dane z Urzędu Gminy w Manowie  

 

III.12 Placówki oświatowe  

W gminie Manowo w 2020 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, 2 przedszkola gminne 

oraz 1 niepubliczne ognisko przedszkolne. W gminie nie funkcjonuje żłobek dla najmłodszych 

dzieci. Wykaz szkół podstawowych przedstawia się następująco:  

1. Szkoła Podstawowa w Manowie, ul. Szkolna 13, 76-015 Manowo  (istnieje 

od 1.09.2017 r., wcześniej Gimnazjum w Manowie). 

2. Szkoła Podstawowa w Boninie, Bonin 2, 76-009 Bonin. 

3. Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie, Rosnowo 34, 

76-042 Rosnowo. 

 W szkołach podstawowych uczyło się 447 uczniów, w tym 19 ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (stan na 30.09.2020 r.). Wydatki gminne na oświatę (szkoły) wynosiły 

5 502 015,70 zł, z czego 4 880 115 zł  (89%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, 

przekazanej z budżetu państwa.  
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Tabela 22 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie Manowo w latach 2015-2020  

 

ROK 

Gimnazjum w 

Manowie/Szkoła 

Podstawowa w Manowie 

Szkoła Podstawowa w 

Boninie 

Szkoła Podstawowa im. 

26 PLM w Rosnowie 

 

Liczba 

uczniów 

SPE15 Liczba 

uczniów 

SPE Liczba 

uczniów 

SPE 

30.09.2015 132 2 197 2 188 3 

30.09.2016 124 2 183 3 177 4 

30.09.2017 111 4 186 3 194 4 

30.09.2018 95 5 192 5 206 4 

30.09.2019 75 5 192 5 191 4 

30.09.2020 90 7 187 5 170 7 

Źródło: opracowanie własne, dane z Urzędu Gminy w Manowie  

We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach rozpoczęło 60 pierwszoklasistów. Do jednej klasy 

(oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 17,88 uczniów. W poszczególnych szkołach było 

zatrudnionych 57,32 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty: 

Tabela 23 Wykaz placówek oświatowych w gminie Manowo oraz stan zatrudnienia w 2020 r.  

Lp. Nazwa placówki Liczba 
nauczycieli  

1 Szkoła Podstawowa w Boninie  22,30 

2 Szkoła Podstawowa w Manowie 15,43 

3 Szkoła Podstawowa im. 26 PLM w Rosnowie 19,59 

4 Przedszkole Gminne w Boninie 8,0 

5 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie 9,14 

6 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci x 

Źródło: opracowanie własne, dane z  GOPS Manowo  

W roku 2020, 131 uczniów (2019 - 168) było dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie 

gminy Manowo transportem zorganizowanym przez gminę. 12 uczniów niepełnosprawnych 

było dowożonych do szkół i ośrodków przez swoich rodziców lub opiekunów (w 2019 - 11), 

w tych przypadkach gmina Manowo zwracała koszty przewozu dzieci i opiekunów. 

W 2020 r. w gminie Manowo funkcjonowało Przedszkole Gminne w Boninie, Przedszkole 

Samorządowe w Rosnowie i niepubliczny punkt przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

                                                           
15 SPE – specjalne potrzeby edukacyjne  
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(TPD) zlokalizowany w Manowie. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 208 dzieci 

i 14 do niepublicznego punktu przedszkolnego TPD.  

Wydatki gminne na przedszkola wynosiły 2 344 786, 82 z czego 551 952 zł  pokryte zostało 

z subwencji oświatowej oraz 228 098,00 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne przekazanej 

z budżetu państwa. Do niepublicznego punktu przedszkolnego w 2020 r. uczęszczało średnio 

14 dzieci. Gmina Manowo w roku 2020 przekazała 97 128,44 zł dotacji na prowadzenie tego 

punktu wychowania przedszkolnego. 

Szkoła Podstawowa w Boninie 

W szkole, w roku 2020 uczyło się 187 uczniów (stan na 30.09.2020 r.). Do dyspozycji 

wychowanków jest 9 sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa z 20 laptopami. W każdej sali 

jest komputer dla nauczyciela. W salach jest 6 tablic multimedialnych z projektorami 

(trzy to projektory ultra krótkoogniskowe). W trzech salach są projektory z ekranami. Szkoła 

została doposażona w 20 laptopów w ramach programu Polska Cyfrowa. Placówka uczestniczy 

w projekcie OSE – jest już zamontowany w szkole sprzęt umożliwiający podłączenie 

do Internetu. W ramach OSE szkoła otrzymała 25 tabletów z dostępem do Internetu. 

Na korytarzu szkolnym dla poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły 

zamontowane są kamery, na parterze – 4, na 1.piętrze - 2 a na 2.piętrze - 1. 

W placówce realizowane były programy: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Trzymaj 

formę”, „Młodzi przeciw przemocy”, ale ich realizacja została zawieszona w związku 

ze zdalnym nauczaniem. Również wstrzymana została realizacja 8 innowacji pedagogicznych. 

W 2020 r. uczniowie szkoły osiągnęli mniej sukcesów w konkursach przedmiotowych, 

plastycznych i sportowych. Wiele konkursów zostało odwołanych. Docenione zostały działania 

SKO, Szkolnego Koła Caritas, które wspierane były przez Samorząd Uczniowski oraz Koło 

Przyrka Team. W szkole miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń i uroczystości. Po raz kolejny 

szkoła brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  

Dla uczniów szkoły zorganizowane zostały wyjazdy do kina, teatru, na basen, na lodowisko, 

do kręgielni. Jednak ich ilość przez pandemię była dużo mniejsza. Przez cały rok trwała 

za to zbiórka puszek, nakrętek, baterii, telefonów komórkowych, kasztanów, pluszaków 

i karmy dla bezdomnych zwierząt. 
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Szkoła Podstawowa w Manowie 

W szkole w roku 2020 uczyło się 90 uczniów (stan na 30.09.2020 r.) zlokalizowanych 

w 6 oddziałach. Do dyspozycji uczniów jest 9 sal lekcyjnych oraz świetlica, biblioteka i sala 

gimnastyczna. Na wyposażeniu szkoły znajdują się: 4 tablice interaktywne, 8 projektorów 

multimedialnych, 2 telewizory, 2 drukarki 3D, 2 roboty edukacyjne, 27 laptopów, 

51 komputerów stacjonarnych oraz 1 odtwarzacz DVD. Sala komputerowa wyposażona 

jest w 20 stanowisk komputerowych. Sale dla młodszych dzieci są wyremontowane 

i wyposażone w nowe meble. Ze względu na stan epidemii Covid-19 zajęcia w sali 

gimnastycznej zostały zawieszone.  

W roku 2020 w szkole organizowano projekty i programy: ,,Misja na Marsa ‘’- zajęcia 

z kodowania, Międzynarodowy Dzień Kropki, Międzynarodowy Projekt „Czytam z klasą. 

Lekturki spod chmurki”, program „Zdrowo jem, więcej wiem”, projekt Międzynarodowa 

przerwa na czytanie, projekt z języka angielskiego „Zachodniopomorskie Super Dzieciaki”. 

Ze względu na epidemię Covid-19 w placówce  nie odbyło się wiele  atrakcyjnych wydarzeń. 

W szkole trwały zbiórki nakrętek, baterii, zużytego sprzętu elektronicznego, karmy dla zwierząt 

i żywności dla najuboższych mieszkańców. W placówce działa Szkolne Koło Caritas. 

Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie 

W 2020 r. w szkole uczyło się 170 uczniów w 9 oddziałach. Placówka posiada 11 sal lekcyjnych, 

a także salę korekcyjną, świetlicę, bibliotekę oraz salę gimnastyczną. W części dobudowanej 

do głównego budynku szkolnego znajdują się wyspecjalizowane pracownie:  komputerowa,  

fizyczno-chemiczna oraz specjalistyczna sala do zajęć terapeutycznych. Sala komputerowa jest 

dostosowana do potrzeb uczniów. W roku 2020 została wyposażona w 25 nowych stanowisk 

komputerowych, dzięki funduszom pozyskanym z projektu. Do dyspozycji uczniów 

i nauczycieli jest 16 laptopów, 13 tablic multimedialnych, rzutniki oraz 2 roboty Dash&Dot, 

10 szt. tabletów z  oprogramowaniem do zestawów Scottie Go, 4 szt. robotów Cyber Robot.  

Programy w roku 2020 prowadzone w placówce to: Program profilaktyczny „Domowi 

detektywi”, „Porozmawiajmy o zdrowiu”, „Młodzi przeciw przemocy”, Program „Bezpieczna 

szkoła”, Program terapeutyczno-edukacyjny „Ortograffiti”, Program współpracy 

międzynarodowej ERASMUS+ i e-Twinning, program „Fabryka kompetencji kluczowych”, 

program „Scootti Go”, „Zaprojektuj misję na Marsa”, Projekt Uniwersytetu Dzieci – „Lekcje 
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z emocjami”, program PCK – „Podziel się uśmiechem”, „Moje miejsce w środowisku”, „Jestem 

Polakiem jestem Europejczykiem”, „Zaprogramuj swoją przyszłość” – program informatyczny.    

W związku z pandemią ograniczono do minimum apele i uroczystości szkolne.  Życie kulturalne 

szkoły przeniosło się do sieci. Grupa aktywistów z Samorządu Uczniowskiego przygotowała 

dwie prezentacje z okazji DEN i 11 Listopada.  

W 2020 r. udało się  w szkole wymienić toalety, utwardzić miejsce parkingowe, zadbać o nowy 

parkiet w sali gimnastycznej, wyremontować zaplecze sali chemicznej, a także zmodernizować 

sieć elektryczno- informatyczną w sali komputerowej.  

Przedszkole Samorządowe w Rosnowie 

Do placówki  w  2020 r. uczęszczało 96 dzieci zlokalizowanych  w 4 oddziałach. W placówce 

zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin (w tym dyrektor przedszkola). 

Przedszkole posiada 4 sale zajęć oraz przestronną, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. 

Programy realizowane w przedszkolu: Program wychowania przedszkolnego ,,Zbieram, 

poszukuję, badam”, Ogólnopolskie programy: ,,Partnerskie Przedszkole”, ,,Optymistyczne 

Przedszkole”, Własne programy autorskie opracowane przez nauczycielki: ,,Bezpieczny 

Rosnowiaczek”, ,,Ekoprzedszkolaki - Ziemia w naszych rękach” ,,Pierwsze kroki w przedszkolu” 

,,Mały Europejczyk” ,,Przedszkolak pod osłoną parasola” ,,Rosnowiaczek mądra głowa - wie 

już, co to ładna mowa”.  

Dzieci w przedszkolu miały możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które 

wzbogacały ofertę edukacyjną. Uczestniczyły w zajęciach  z j. angielskiego, katechezy, 

zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych), zajęciach dla dzieci wymagających wsparcia 

z zakresu logopedii oraz zajęciach rewalidacyjnych.  

W okresie czasowego zawieszenia zajęć wszystkie nauczycielki nawiązały i utrzymywały 

kontakt online z rodzicami i dziećmi oraz przekazywały dzieciom i rodzicom materiały do pracy 

w domu. Ze względu na obostrzenia  epidemiczne i zalecenia MEN, MZ, SANEPID  w związku 

z pandemią COVID- 19 zajęcia w ramach kół zainteresowań oraz wycieczki autokarowe nie były 

realizowane. 

W okresie stopniowego uruchamiania zajęć w przedszkolu odbywały się uroczystości, imprezy 

tylko o charakterze wewnętrznym, m, in.: ,,Dzień przedszkolaka”, ,,Święto Pluszowego Misia”, 
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,,Dzień osób niepełnosprawnych - Jesteśmy tacy sami”,  ,,Mikołajki”, ,,Dzień uśmiechu”. 

Niektóre z imprez ze względu na brak możliwości uczestnictwa w nich rodzin np. ,,Magia 

Świąt” ,,Dla Babci i Dziadka” ,,Festiwal piosenki pozytywnej” były nagrywane, opracowywane 

przez nauczycielki w formie prezentacji za pomocą programu Canva i udostępniane rodzinom 

za pomocą stron internetowych.  

Dzieci brały udział m.in. w: Międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Piękna nasza Polska 

Cała”, organizowanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ogólnopolskich akcjach: ,,Szkoła 

Pamięta”, ,,Szkoła do hymnu”, ,,Razem na święta”  organizowanych przez Ministra Edukacji 

Narodowej Dariusza Piontkowskiego, programie edukacyjnym ,,Zdrowe zęby mamy- 

marchewkę zajadamy”, zorganizowanym przez SANEPID , w akcjach charytatywnych: ,,Góra 

Grosza” ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych 

zwierząt z terenu gminy Manowo. 

W 2020 r. zgodnie z wymogami SANEPID-u  obowiązującymi w okresie pandemii zaleceniami, 

zakupiono 30 leżaków w celu umożliwienia odpoczynku  dzieciom. Odnowiono elewację 

przedszkola, naprawione zostały gzymsy, wymienione rynny i parapety.  

 

Przedszkole Gminne w Boninie 

Do placówki uczęszczało 112 dzieci zlokalizowanych w 5 oddziałach. Zatrudnienie w placówce 

w 2020 r. wynosiło 9,14 etatów (w tym dyrektor). W przedszkolu jest 5 sal dydaktycznych oraz 

sala gimnastyczna. Przedszkole posiada tablicę interaktywną oraz w każdej sali jest telewizor 

podłączony do sieci internetowej. 

Programy realizowane w przedszkolu: Innowacja pedagogiczna „Przedsiębiorczość 

już od przedszkola", Program Edukacji Ratowniczej „Nasze bezpieczeństwo - pierwsza 

pomoc", Program logopedyczny "Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym 

i młodszoszkolnym", Program profilaktyki zdrowotnej „Zdrowy ząbek", ogólnopolski program 

„Optymistyczne Przedszkole", ,,Tablit’’ – innowacyjny program wychowania przedszkolnego, 

Program orientacji zawodowej, a także  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

Konkursy i przedsięwzięcia, w których brały udział dzieci: 
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 Udział dzieci w akcji, zbieranie nakrętek , baterii, karma  dla  zwierząt, 

 Konkurs plastyczny „ Zdrowe  ząbki  mamy  bo  marchewkę  zjadamy” – organizator 

SANEPID w Koszalinie, 

 Festiwal Piosenki Bajkowej – organizator Przedszkole nr 20 w  Koszalinie, 

 Wewnątrz przedszkolny Konkurs  plastyczny  - Jesienna Mandala, 

 Wewnątrz przedszkolny Konkurs  plastyczny  - Majowa łąka, 

 Wewnątrz przedszkolny konkurs „Drzewo genealogiczne” , 

 Wewnątrz przedszkolny konkurs „Polska Złota Jesień – korale Pani Jesieni”, 

 „Kolory miesięcy na kartkach z kalendarza” – konkurs organizowany przez  Przedszkole 

w Rosnowie, 

 Akcja, projekt „Mały miś  w  świecie  wielkiej literatury”16.  

 

III.13 Kultura i edukacja kulturalna  

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie realizuje zadania z zakresu organizacji wydarzeń 

kulturalnych, prowadzenie zespołów śpiewaczych, tanecznych i świetlic wiejskich. Dokonując 

porównania działalności kulturalnej w latach 2017-2019 w zakresie organizacji imprez, liczba 

imprez i udział w nich mieszkańców zmniejszyła się. Uległa zmniejszeniu również ilość udziału 

zespołów, działających w ramach GOK-u, w przeglądach, festynach i imprezach 

organizowanych w powiecie, województwie i okolicznych gminach. 

Zespoły działające w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie to: 

a) Zespół „Zgoda” z Wyszewa, 

b)  Zespół „Nestor” z Rosnowa, 

c) Zespół „Manowskie Malwy” z Manowa, 

d) Zespół „Bandoska” z Bonina, 

e) Chór „Kanon” z Cewlina, 

f) Zespoły taneczne: zrzeszają łącznie 104 osoby, prowadzone są w następujących 

miejscowościach: Kretomino, Bonin, Manowo, Wyszewo i Rosnowo, 

g) „Galeria na Zakręcie” w Cewlinie - 10 artystów malarzy z terenu gminy Manowo tworzy 

grupę ,,Radość Tworzenia”. 

 

                                                           
16 Raport o ostanie Gminy Manowo za 2020 r. 
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Na terenie gminy Manowo funkcjonuje 6 świetlic wiejskich w miejscowościach: Grzybnica, 

Kretomino, Manowo, Rosnowo, Wyszebórz i Wyszewo. Świetlica w Rosnowie nie 

funkcjonowała w 2019 r. z uwagi na prowadzony remont w obiekcie. Do świetlic w 2019 r. 

uczęszczało 139 dzieci. Liczba dzieci uczęszczających do gminnych świetlic nie uległa zbytnim 

zmianom na przestrzeni ostatnich lat. 

Tabela 24 Liczba dzieci w poszczególnych świetlicach w latach 2017-2019  

Miejscowość  
 

2017 2018 2019 

Grzybnica 35 33 33 

Kretomino 21 18 18 

Manowo 28 36 38 

Rosnowo 20 21 x 

Wyszebórz 20 20 17 

Wyszewo  35 33 33 

Razem  139 140 139 

Źródło: Raport o stanie Gminy Manowo za 2019 r., s. 56-57.  

Świetlice prowadziły wiele ciekawych zajęć w trakcie roku, organizowały dla dzieci ferie 

zimowe oraz zajęcia wakacyjne, podczas których organizowały zabawy i warsztaty dla dzieci. 

W trakcie ferii i wakacji dzieci uczestniczyły także w wycieczkach, np. Kręgielnia w Koszalinie, 

Play Park Trampolin w Koszalinie, Multikino i Park Wodny w Koszalinie, Papugarnia 

w Koszalinie, Pomerania Fan Park w Dygowie. Świetlice realizowały w trakcie roku różne 

programy profilaktyczne, tj. „Używki bez tajemnic” (świetlica w Grzybnicy), „Pierwsza Pomoc 

Przedmedyczna (świetlica w Kretominie), „Moje wakacyjne ABC – asertywność, 

bezpieczeństwo i ciekawa zabawa” (świetlica w Manowie), „Nie daj się nałogom – bądź po 

prostu sobą” (Wyszewo). Świetlice bardzo często współpracowały z Radami Sołeckimi podczas 

organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, np.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie 

wigilijne, zabawa andrzejkowa i mikołajkowa, Master Szefik II – konkurs kulinarny dla dzieci 

i młodzieży w Wyszeborzu, Turniej Tenisa Stołowego w Wyszewie, konkurs kulinarny dla dzieci 

„Jajko w potrawie wielkanocnej” w Wyszewie, sprzątanie mogił. 

 

W gminie Manowo funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Manowie, 

trzy filie – w Boninie, Wyszewie i Rosnowie oraz dwa punkty biblioteczne – w Grzybnicy 

i Wyszeborzu. W roku 2020 bez przerwy czynne były biblioteki w Boninie oraz w Manowie, 

biblioteka w Rosnowie wznowiła swoją działalność, zawieszoną na czas remontu, natomiast 

biblioteka w Wyszewie od września zawiesiła swoją działalność ze względu na zaczynający się 
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remont. Biblioteka, jej filie oraz punkty działały w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wyszewie i otrzymały dotację na działalność w ramach jego budżetu. Od 1 stycznia 2021 r. 

Biblioteka Publiczna nie wchodzi już w strukturę organizacyjną GOK w Wyszewie.  

 

W 2020 r. w bibliotekach zatrudnionych było dwóch pracowników w pełnym wymiarze godzin 

oraz jeden pracownik  na 1/2 etatu. Dwóch pracowników posiada wykształcenie wyższe 

bibliotekarskie, jeden średnie. W 2020 r. do bibliotek zakupiono 675 książek, w darach 

od czytelników otrzymano 459, co łącznie stanowiło 4,69 % całości zbiorów wszystkich 

bibliotek. Na dzień 31 grudnia 2020 r. we wszystkich bibliotekach znajdowało się łącznie 

24 179 woluminów, co daje wskaźnik 2,16 wol. na 1 mieszkańca. W trzech bibliotekach 

dokonano selekcji przestarzałych i nieaktualnych zbiorów, podczas których ubytkowano 1 038 

woluminów, co stanowi 4,29% całości księgozbioru. Opracowanie zbiorów odbywa się 

komputerowo we wszystkich bibliotekach. Do programu bibliotecznego MAK+ wprowadzono 

100% księgozbioru.  

W 2020 r.  biblioteki zarejestrowały łącznie 986 czytelników i było ich więcej o 184 osoby 

niż rok wcześniej. Najwięcej zarejestrowano osób w wieku 25-44 lata – 248 czytelników, 

najmniej natomiast w grupie wiekowej 16-19 lat – 50 czytelników. W strukturze czytelników 

ze względu na rodzaj zajęcia osoby uczące się stanowią grupę 191 osób, co daje 19,37% 

wszystkich zarejestrowanych czytelników, kolejna grupa to osoby pracujące - 335 osób, 

co daje 33,98% zarejestrowanych, ostatnia grupa to osoby niepracujące i nieuczące się – 

460 osób, co daje 46,65% zarejestrowanych. 

 

Tabela 25 Biblioteki w gminie Manowo  

Wyszczególnienie  
 

2017 2018 2019 2020 

Zbiory biblioteczne: 

Bonin 3 620 3 775 3 600 3 855 

Manowo 4 360 5 305 5 429 5 581 

Rosnowo 9 671 9 024 9 059 9 382 

Wyszewo  6 476 5 797 5 995 5 361 

Liczba czytelników  699 742 802 986 
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Liczba wypożyczeni  11 263 11 809 12 468 11 486 

Liczba udostępnień 
na miejscu  

2 608 2 987 986 222 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Manowo w Manowie za rok 2020. 

W ciągu roku, mimo panującej pandemii, biblioteki wypożyczyły na zewnątrz 11 486 jednostek 

inwentarzowych. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosił 165 jednostek 

inwentarzowych. Na miejscu udostępniono zarówno książki, jak i czasopisma. Łącznie 

udostępniono czytelnikom 222 jednostki inwentarzowe, wynik ten jest dużo niższy od roku 

2019 ze względu na nieczynne czytelnie z powodu pandemii. W 2020 r.  biblioteki odwiedziło 

7 239 osób, co dało nam spadek w porównaniu do poprzedniego roku o 1 277 osób, 

jest to wynikiem zamkniętej placówki w Rosnowie do połowy roku, a także pandemii.  

Biblioteki w gminie Manowo zapewniają mieszkańcom dostęp do komputerów 

i szerokopasmowego Internetu. Łączna liczba komputerów w bibliotekach wynosi 11, z czego 

dostępnych dla czytelników jest 7, z których w 2020 r. skorzystało łącznie 118 osób. 

Od 2017 r. biblioteki oferują bezpłatny dostęp do powiatowej czytelnie-booków Legimi 

w ramach konsorcjum z Koszalińską Biblioteką Publiczną i bibliotekami powiatu 

koszalińskiego.  

W 2020 r. w bibliotekach zorganizowano 21 imprez czytelniczych, w których 

łącznie wzięło udział 218 uczestników, tak niewielka ilość imprez wynika z czasowego 

zawieszenia działalności bibliotek z powodu pandemii, a także przeprowadzanych remontów. 

Działalność edukacyjna polegała na cyklicznych spotkaniach z przedszkolakami z przedszkoli 

gminnych w Boninie, Rosnowie, ogniska przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

w Manowie oraz dziećmi uczęszczających na zajęcia do świetlic wiejskich. Wiele 

zaplanowanych wydarzeń kulturalnych nie została zrealizowana z powodu zamknięcia 

bibliotek. Udało się natomiast kontynuować projekt Instytutu Książki „Mała książka-wielki 

człowiek”, w ramach którego dzieci w wieku 3-6 lat otrzymały wyprawki czytelnicze, zbierały 

naklejki za wypożyczone książki i otrzymały dyplomy17.  

 

                                                           
17 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Manowo w Wyszewie za rok 2020.  
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III.14 Turystyka  i rekreacja  

Gmina Manowo posiada duży potencjał kulturowy i przyrodniczy. Teren gminy to idealne 

miejsce do wypoczynku dla miłośników ciszy i wędkowania. Aż 7 % powierzchni gminy zajmują 

jeziora i rzeki. Na nieskażonym ekologicznie obszarze znajdują się rzeki: Radew ze sztucznym 

rozlewiskiem Mostowo - Rosnowo, Dzierżęcinka, Unieść i Wyszewka oraz kilkanaście jezior, 

oczek, z których Jezioro Lubiatowskie (370 ha) jest rezerwatem ptactwa wodnego - 

naturalnym środowiskiem łabędzia niemego. 

Pozostałe jeziora znajdujące się na terenie gminy Manowo to: Rosnowo (zapora na rzece 

Radew - pow. 180 ha), Debro - 29 ha, Policko Duże - 18 ha, Wyszeborskie - 8,7 ha, Czapla - 

6,3 ha, Kąpielowe - 2 ha, Cmentarne (Ludzkie) - 5 ha, Żabskie - 2 ha, Rackie (Skocznia) - 3 ha, 

Morskie Oko i Czarne. O wysokim stanie zarybienia tych wód świadczyć mogą kluby 

wędkarskie działające na terenie gminy oraz organizowane ogólnopolskie zawody 

dla zwolenników sportu wędkarskiego. 

Na obszarze gminy powstał szlak turystyczny – wodny, tzw. „Szlak Radwi”, który posiada 

długość 58 km. Trasa tego szlaku obejmuje: Żydowo - Mostowo - Jezioro Rosnowskie - 

Rosnowo - Kanał Rosnowski - Jezioro Hajka - Niedalino - Białogórzyno - Nosowo – Karlino. Szlak 

prowadzi w większości przez tereny zalesione. Dla mniej wprawnych kajakarzy dostępny jest 

również od Mostowa. Na szlaku można zobaczyć zabytkowe elektrownie wodne. Na brzegach 

jezior zlokalizowane są miejsca biwakowe.  

Zwolennicy pływania i sportów wodnych mogą skorzystać z kąpielisk zlokalizowanych 

nad jeziorami: Rosnowskim, Skocznia i Kąpielowym oraz z wypożyczalni sprzętów wodnych 

w Mostowie i Rosnowie. 

 

 

Zdjęcie  6 Jezioro Rosnowskie  
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Źródło: https://www.google.com/ 

Przepiękne tereny leśne, z piaszczystymi duktami oraz liczne drogi polne stanowią doskonały 

kompleks do uprawiania kwalifikowanej turystyki jeździeckiej oraz wypoczynku na łonie 

natury. Rozwinięta jest turystyka konna, gdzie dla osób zaawansowanych w jeździe można 

uprawiać wolne wędrówki po szlakach leśnych. Przez teren gminy Manowo przebiega Szlak 

Konny Włoki - Łazy  o łącznej długości 47,85 km. Szlak ten podzielony został na odcinki:  

 ODCINEK A Włoki - Manowo (10,50 km) 

 ODCINEK B Manowo - Szczeglino (9,20 km) 

 ODCINEK C Szczeglino - Przytok (5,00 km) 

 ODCINEK D Przytok - Gracz (6,95 km) 

 ODCINEK E Gracz - Sucha Koszalińska (9,25 km) 

 ODCINEK F Rzepkowo - Łazy (6,95 km)18. 

Na dużych obszarach leśnych oraz licznych polanach i polach prowadzona jest gospodarka 

łowiecka. Mimo dużej penetracji łowisk przez turystów i okolicznych mieszkańców, 

w obwodach stale bytują różne gatunki zwierząt, tj.: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, 

kuny, tchórze, gronostaje, norki, wydry i żurawie. 

Potencjał przyrodniczy gminy Manowo został wykorzystany do stworzenia tras pieszych, 

w tym tras Nordic Walking. W Manowie znajdują się dwie certyfikowane trasy do Nordic 

                                                           
18 https://manowo.pl/ 
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Walkingu. Biegną one przez tereny leśne. Trasa krótsza ma długość 2,9 km, dłuższa 10,1 km. 

Trasy są oznakowane i znajdują się na nich tablice z przebiegiem. Łącznie na terenie gminy 

znajduje się 97 km szlaków turystycznych pieszych.  

Tabela 26 Szlaki turystyczne piesze w Gminie Manowo  

Lp. Nazwa szlaku Długość 
szlaku 

Trasa 

1 SZLAK DOLINY RADWI IM. TADEUSZA 
BRZEZIŃSKIEGO – szlak zielony  

35 km Mostowo - Cybulino - Wietrzno - 
Polanów 

2 SZLAK IM. JÓZEFA CHRZĄSZCZYŃSKIEGO 
– szlak czerwony  

50 km Góra Chełmska - Rosnowo - Tychowo 

3 SZLAK KAMIENI GRANICZNYCH – szlak 
zielony  

12 km Dzierżęcino - Jezioro Policko - Bonin 

Źródło: https://manowo.pl/ 

 

Bardzo dobrze rozwinięta została turystyka rowerowa. Na terenie gminy Manowo 

zlokalizowanych jest 8 szlaków rowerowych o łącznej długości 274 km.  

Tabela 27 Turystyka rowerowa  w Gminie Manowo 

Lp. Nazwa szlaku Długość 
szlaku 

Trasa 

1 SZLAK MEGALITÓW  (kolor żółty) 31 km Paproty – Sulechowo – Niemica – 

Sieciemin – Szczeglino – Wyszebórz 

2 POLANOWSKI TRAKT PRZYRODNICZY 

(kolor niebieski) 

33 km Wyszebórz – Osetno – Karsina – 

Garbno – Cetuń – Polanów 

3 SZLAK MORENOWEJ PRZEŁĘCZY (kolor 

czerwony) 

14 km Manowo – Policko – Maszkowo – 

Kłos 

4 SZLAK PAŁACÓW (kolor niebieski) 75 km Wierzchowino – Strachomino – 

Nosowo – Strzekęcino – Niedalino – 

Rosnowo – Mostowo – Gąski  

5 SZLAK GOTÓW (kolor zielony) 18 km Mostowo – Wyszebórz – Lubiatowo 

6 SZLAK SPICHLERZY (kolor zielony) 32 km Mścice – Biesiekierz – Dunowo – 

Jarzyce – Świeszyno – Manowo 

7 TYCHOWSKI TRAKT (kolor czarny) 41 km  Koszalin – Niekłonice – Świeszyno – 

Rosnowo – Tychowo 

8 TRASA SŁONECZNA (kolor czerwony) 30 km  Manowo – Niedalino – Rosnowo – 

Zacisze – Manowo 

Źródło: https://manowo.pl/ 

W gminie Manowo dostępne są obiekty całoroczne świadczące usługi noclegowe oraz ośrodki 

wypoczynkowe. Bazę noclegową zapewniają:  Gospodarstwo agroturystyczne „Cichy Dwór” 
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w Policku, Ośrodek Wypoczynkowy „Radew” w Rosnowie, Ośrodek Wypoczynkowy „Czapla” 

w Mostowie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Lisówka” w Lisowie oraz Strzelnica Myśliwska 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ w Manowie. Łącznie dostępnych jest 195 miejsc 

noclegowych. Na terenie gminy dostępna jest również baza gastronomiczna, którą zapewnia 

„Zajazd pod brzozą” i Bar TRAMP w Mostowie oraz restauracja Tawerna „Delos” w Kretomino.  

Zdjęcie  7 Ośrodek wypoczynkowy „Radew” w Rosnowie   

 

Źródło: https://www.google.com/ 

Zdjęcie  8 „Cichy dwór" – agroturystyka w Policku  

 

Źródło: https://manowo.pl/ 

Potencjał kulturowy stanowią występujące na terenie gminy liczne zabytki architektoniczne 

i przyrodnicze. Cennym stanowiskiem archeologicznym jest Rezerwat Archeologiczny 

„Kamienne Kręgi” koło Grzybnicy. Cmenatrzysko pochodzi z I-II w.n.e . Na porośniętym 
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iglastym lasem terenie, widoczne są kręgi kamienne, kurhany oraz różnego rodzaju bruki. 

Stanowią one odkryte przez archeologów należące do kultury wielbarskiej.  

Zdjęcie  9 Rezerwat Archeologiczny „Kamienne Kręgi” w Grzybnicy  

                      

Źródło: https://www.google.com/ 

 

Do najważniejszych zabytków architektonicznych należą: Kościół św. Izydora w Boninie, 

Kościół św. Wojciecha Biskupa  i Męczennika w Wyszewie, dwór w Kopaninie i w miejscowości 

Policko, a także linia kolei wąskotorowej i zabytkowa elektrownia wodna w Lisowie.  Wśród 

zabytków zieleni komponowanej zalicza się Park pałacowy w Boninie, Park dworski w 

Dęborogach, Park leśny w Kopaninie oraz parki w Manowie (dworski i leśny) i Park dworski 

w Policku.  

Zdjęcie  10 Kościół św. Izydora w Boninie   

 

Źródło: Archiwum urzędu 

 

Infrastruktura sportowa gminy jest bardzo dobrze rozwinięta. Na terenie gminy znajdują się: 

4 boiska do gry w piłkę nożną, 2 boiska Orlik, 4 boiska wielofunkcyjne, 9 siłowni zewnętrznych 
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i 2 siłownie wewnętrzne oraz 2 sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych. Funkcjonuje 

również 11 placów zabaw oraz 4 place rekreacyjne z urządzeniami sportu, a także kąpielisko 

w Rosnowie. Na wszystkich terenach sportu i rekreacji oraz placach zabaw są corocznie 

przeprowadzane przeglądy oraz dokonywane naprawy i konserwacje. 

Zdjęcie  11 Kąpielisko w Rosnowie  

 

Źródło: Archiwum urzędu. 

 

Ponadto w ramach przeprowadzonego konkursu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” w miejscowości Grzybnica zakupiono nowy 

zestaw zabawowy na placu zabaw oraz powstało miejsce na grilla z ławami. Na placu 

rekreacyjnym w miejscowości Wyszebórz została wybudowana drewniana wiata wyposażona 

w ławostoły oraz kosze na śmieci, a w miejscowości Cewlino przy placu rekreacyjnym powstały 

dwie drewniane wiaty wraz ze sceną. 

 

III.15 Ochrona środowiska  

III.15.1 Jakość powietrza  

Realizacja polityki środowiskowej wynika z „Programu ochrony środowiska dla gminy Manowo 

na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”, który został przyjęty Uchwałą 

XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. Dokument stanowi podstawę 

systemu zarządzania środowiskiem na terenie gminy.  

Najpoważniejszym problemem wskazanym w sferze środowiskowej wskazywanym 

w najnowszych dokumentach gminy jest stan jakości powietrza. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799), Państwowy 
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Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska 

oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. 

Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach 

stężeń substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. Pomiarom 

podlegają następujące substancje szkodliwe dla człowieka:  dwutlenek siarki SO2,  dwutlenek 

azotu NO2,  tlenek węgla CO, benzen C6H6,  ozon O3,  pył PM 10,  pył PM 2,5, ołów Pb w PM 

10,  arsen As w PM 10, kadm Cd w PM 10,  nikiel Ni w PM 10,  benzo(a)piren B(a)P w PM 10. 

Polski indeks jakości powietrza stanowi informację o ocenie jakości powietrza wraz 

z dopuszczalnymi normami.  

Tabela 28 Polski indeks jakości powietrza  

 

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/ 

Jakość powietrza dla województw zachodniopomorskiego i powiatu koszalińskiego jest dobra.  

Mapa  3 Jakość powietrza w powiecie koszalińskim – zanieczyszczenia  O3 (stan na dzień 12.04.2021) 

 

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/ 

 

 

Mapa  4 Jakość powietrza w powiecie koszalińskim – zanieczyszczenia  MP10 (stan na dzień 12.04.2021)  
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Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/ 

 

W strefie zachodniopomorskiej przekroczony został poziom celu długoterminowego przez 

stężenia ozonu zarówno dla kryterium ochrony zdrowia, jak i kryterium ochrony roślin. Strefa 

otrzymała klasę D2 - co oznacza, że nie jest wymagane opracowanie programu ochrony 

powietrza, jednak jak wskazuje WIOŚ, należy ograniczać emisję prekursorów ozonu, tj. - 

tlenków azotu, węglowodorów i lotnych związków organicznych (LZO). Nie stwierdzono 

przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu (klasa A). Stężenia pozostałych substancji 

nie wykazały przekroczeń. Dla zanieczyszczeń SO, NO, CO, CH, Pb, As, Ni, Cd strefa 

zachodniopomorska otrzymała klasę A (stężenia substancji poniżej norm dopuszczalnych, brak 

konieczności działań naprawczych). W strefie zachodniopomorskiej pomiary nie wykazały 

także przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM 2,5 – co oznacza, że w tym zakresie nie 

jest konieczne podejmowanie działań naprawczych. 

Stan jakości powietrza w gminie Manowo można określić jako dobry. Żadne z substancji 

szkodliwych nie przekraczają w ocenie śródrocznej dozwolonych poziomów przekroczeń. 

Jednak do głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w gminie Manowo można 

zaliczyć emisję antropogeniczna (tj. związana z działalnością człowieka) - emisja ze źródeł 

przemysłowych (tzw. emisja punktowa), emisja z sektora komunalno-bytowego (tzw. emisja 

niska lub emisja powierzchniowa) oraz emisja ze środków transportu (tzw. emisja liniowa) 

z tym, że dwa ostatnie źródła emisji są najbardziej uciążliwe na terenie gminy (zwłaszcza 

emisja niska z sektora komunalnobytowego i emisja ze środków transportu). Stosowanie 

węgla do ogrzewania mieszkań w znaczny sposób wpływa na wzrost zanieczyszczeń 

w powietrzu. Taki wzrost jest szczególnie zauważalny w okresach zimowych (w sezonie 
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grzewczym), wtedy mamy dość dużą emisję pyłów oraz związków kancerogennych 

np. benzo(a)pirenu do powietrza. 

 
 

SMOG to współczesne zagrożenie jakości powietrza w Polsce, powstające w głównej mierze 

przez działalność człowieka. Smog to zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi. Powstają podczas niecałkowitego spalania wszystkich 

węglowodorów z wyjątkiem metanu. Jak wynika z zestawienia Polskiego Alarmu Smogowego 

Koszalin znajduje się w czołówce miast z najczystszym powietrzem. W roku 2014 miasto 

Koszalin znalazło się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem czystości powietrza. 

Na poprawę jakości powietrza w Powiecie Koszalińskim ma również wyprowadzenie ruchu 

transportowego z miasta poprzez budowę S6 i S11. W Koszalinie są dwa punkty (dwie stacje) 

pomiarowe - przy ul. Spasowskiego i Armii Krajowej. Wyniki monitoringu powietrza 

przeprowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez WIOŚ wskazują, 

że jakość powietrza na obszarze gminy Manowo należy uznać za dobrą. Sprzyja temu brak 

dużych źródeł emisji, mogących mieć istotny wpływ na jakość powietrza. W rocznych ocenach 

jakości powietrza za lata 2019- 2020 nie stwierdzono występowania przekroczeń standardów 

jakości powietrza dla zanieczyszczeń objętych tymi ocenami. 

 

III.15.2 Utylizacja wyrobów zawierających azbest  

W kwestiach związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy Manowo realizowana jest 

każdego roku polityka zmierzająca do usunięcia azbestu z gospodarstw domowych. 

Na podstawie danych będących w dyspozycji Urzędu Gminy szacuje się, iż łączna ilość 

wyrobów azbestowych na obiektach budowlanych zawierających azbest w gminie wynosi 

blisko 66 379,6 m2. Przeważająca większość wyrobów zawierających azbest w gminie 

to wyroby wykonane z płyty azbestowo-cementowej płaskiej i płyty faliste stosowane głównie 

do zadaszeń budynków i innych obiektów.  W gminie Manowo występuje głównie zabudowa 

wiejska, skoncentrowana głównie wzdłuż głównych ulic.  
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Tabela 29 Ilość azbestu występująca w poszczególnych sołectwach .  

Miejscowość Ilość azbestu [m2] 

Kretomino  5 655 

Bonin 9 214 

Cewlino i Kopanica  7 915 

Manowo  7 602 

Wyszebórz, Policko i Dęborogi 12 921,6 

Wyszewo (Zacisze)  5 233 

Wiewiórowo 362 

Rosnowo 9 944 

Lisowo i Jagielno 1 600 

Kliszno 355 

Mostowo i Poniki 930 

Grzybnica i Gajewo 3 247 

Grzybniczka i Kopanino 1 401 

RAZEM:  66 379,6  

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Manowie  

W latach 2015-2019 z terenu gminy Manowo zutylizowano łącznie 14 708,11 m2 materiałów 

zawierających azbest.  W 2020 r. gmina nie realizowała zadań związanych z usuwaniem 

azbestu. Ilość zutylizowanego azbestu w poszczególnych latach przedstawia poniższe 

zestawienie.  

Tabela 30 Ilość zutylizowanego azbestu w latach 2015-2019 [m2] 

Miejscowość 2015 2016 2017 2019 

Kretomino  290 190  - 240 

Bonin - 50 - 63,39 

Cewlino i Kopanica  - 840 - 
- 

Manowo  259 190 - 567,39 

Wyszebórz, Policko i 
Dęborogi 

5 562 - - 
3 441,11 

Wyszewo (Zacisze) 30 - 225 687,78 

Wiewiórowo - - - - 

Rosnowo 450 100 - 931,55 

Lisowo i Jagielno - - - - 
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Kliszno - - - - 

Mostowo i Poniki - - - - 

Grzybnica i Gajewo - 375 - 
123,89 

Grzybniczka i Kopanino 46 45 - - 

RAZEM:  6 637  1 790 225 6 056,11 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Manowie  

 

 

III.15.3 Gospodarka odpadami komunalnymi  

Gospodarka odpadami komunalnymi to również ważna kwestia dotycząca ochrony 

środowiska w gminach. W gminie Manowo odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zajmują się następujące firmy:  

 EKOSAN Sp. z o.o. , 76 – 024 Świeszyno, Chałupy 20 b, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 75 – 724 Koszalin, 

ul. Komunalna 5, 

 ATF Polska sp. z o.o. sp.k., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany PSZOK prowadzi firma EKOSAN 

sp. z o.o. w Chałupach. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania jest Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie.  

Na terenie gminy Manowo ogólna liczba zadeklarowanych gospodarstw domowych 

do odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. wynosiła 1 560, z czego systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 6 372 osoby. Z ogólnodostępnych danych 

wynika, że w 2020 r. wzrosła ilość odpadów ogółem zebranych w ciągu roku (o 111,499 ton) 

w porównaniu z 2019.  
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Tabela 31 Ilość odebranych odpadów w latach 2018-2020 

Odpady odebrane 2018 2019 2020 Wzrost/spadek  

Ilość odebranych odpadów zmieszanych 

w Mg 
1 746,671 1 859,736 1 971,235 wzrost o 5,66% 

Ilość odebranych odpadów ulegających 

biodegradacji  w Mg 
164,380 182,790 310,182 wzrost o 41,07% 

Ilość odebranych pozostałych odpadów 

segregowanych  w Mg 
458,399 273,190 300,383 wzrost o 9,05% 

Źródło: Raport o stanie Gminy Manowo za 2019 r., s. 81.  

Ilości odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych), ulegających biodegradacji, 

odpadów budowlanych oraz  pozostałych odpadów segregowanych w roku 2020 w stosunku 

do 2019 wzrósł. Powodem tego wzrostu jest wzrost liczby nieruchomości jednorodzinnych 

na terenie gminy oraz  brak segregacji – odpady, które powinny być segregowane trafiają 

do odpadów zmieszanych. 

 

Tabela 32 Ilość odpadów komunalnych przypadających na 1 mieszkańca gminy Manowo  

ROK  Zmieszane odpady komunalne 
(niesegregowane ) w Mg  

Odpady zebrane selektywnie 
(segregowane) w Mg  

2017 0,245 0,081 

2018 0,303 0,081 

2019 0,320 0,080 

2020 0,30 0,10 

Źródło: Raport o stanie Gminy Manowo za 2019 r., s. 81.  

Gmina zobowiązana jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Należy zauważyć, że pomimo wzrostu ilości  odebranych 

odpadów ulegających biodegradacji osiągnięty został poziom recyklingu tych odpadów. 

Do składowania nie zostały przekazane żadne bioodpady. W całości odpady te trafiają 

na kompostownik. 

Wzrost ilości odebranych odpadów zmieszanych (niesegregowanych) z terenu gminy Manowo 

spowodował, że w roku 2020 nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne 
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i szkło. W  2020 r. powinien być osiągnięty poziom w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

a osiągnięty został poziom tylko ponad 40% .   

W 2020 r. gmina powinna osiągnąć poziom  recyklingu  odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych innych niż niebezpieczne w wysokości co najmniej 70%  wagowo. Osiągnięty 

poziom był znacznie wyższy i wyniósł 93,63 %. 

 

III.15.4 Odnawialne źródła energii  

Uchwałą Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. został zatwierdzony 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015-2020". Celem 

opracowanego Planu, jako dokumentu strategicznego, było określenie kierunków rozwoju 

gminy Manowo, w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w obszarach: budynki 

użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe, transport prywatny, oświetlenie, 

gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne oraz promocja.  

Opracowanie niniejszego Planu wraz z bazową inwentaryzacją emisji oparte zostało 

o rok 2014. Inwentaryzacja została przeprowadzona na bazie gromadzenia danych 

przekazanych przez zarządców budynków, w formie akcji ankietowej oraz przez dostawców 

energii. Wyniki inwentaryzacji bazowej wskazują na: 

- zużycie energii na terenie gminy Manowo na poziomie 55 431,3 MWh/rok; 

- emisję CO2 na terenie gminy Manowo na poziomie 14 158,4 MgCO2/rok; 

- produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 22 923,1 MWh/rok, co stanowi 41% 

energii zużywanej w obszarze gminy. 

Działania przewidziane przez gminę Manowo do 2020 r. zostały zestawione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Ich realizacja umożliwi ograniczenie zużycia energii w Gminie 

o 949,3 MWh oraz ograniczenie emisji CO2 o 383,1 Mg. Całkowite szacunkowe wydatki 

na działania wskazane w PGN na lata 2015-2020 wyniosą łącznie około 10 mln zł, z czego około 

1 mln zł ze swojego budżetu poniesie gmina Manowo.  

 

Zużycie energii elektrycznej  

Na terenie gminy Manowo głównym operatorem zarządzającym siecią elektryczną jest Energa 

Operator S.A. Analizując zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w latach 2015-2019  

w powiecie koszalińskim oraz w gminie Manowo stwierdza się, że wskaźnik zużycia energii 
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wzrasta. W 2015 r. zużycie energii elektrycznej w gminie Manowo wynosiło 772,50 kWh 

na 1 mieszkańca w ciągu roku, a w 2019 r. wzrosło do 1 156,80 kWh na 1 mieszkańca.  

 

Wykres 20 Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w gminie Manowo w latach 2015-2019 [lWh] 

 

Źródło: opracowanie własne, GUS BDL  

Wykorzystanie wszelkich rozwiązań umożliwiających ograniczenie zużycia energii jest 

konieczne z uwagi na stale wzrastające wymagania ochrony środowiska oraz wysokie ceny 

energii elektrycznej. Największe wykorzystanie energii elektrycznej odnotowuje się 

w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych. 

Wykorzystanie energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlania ulic, miast i wsi również 

generuje wysokie comiesięczne koszty związane z poborem oraz dystrybucją energii.  

 

Odnawialne źródła energii 

Na terenie gminy Manowo funkcjonuje elektrownia wodna w Rosnowie wybudowana w latach 

1910-1922. Zespół hydroelektrowni składa się z budynku elektrowni, śluzy o wysokości 

17 metrów i kanału o długości 2,8 km. Elektrownia korzysta z retencji na jeziorze 

Rosnowskim i współpracuje z elektrownią wodną Niedalino wybudowaną w roku 1912, 

a której zbiornik Hajka pełni też funkcję zbiornika wyrównawczego hydroelektrowni 

w Rosnowie. Elektrownia wyposażona jest w 3 turbiny o mocy 1,1 MW oraz generator 

o napięciu 5,25 kW. Elektrownia była modernizowana w latach 2008 i 2011 w zakresie 

instalacji nowoczesnych regulatorów obrotów. 
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Zdjęcie  12 Elektrownia wodna w Rosnowie  

 

Źródło: Archiwum urzędu. 

 

Na terenie Gminy nie występują duże instalacje służące do produkcji energii, 

które wykorzystują energię wiatru. Według mapy stref energii wiatru w Polsce obszar gminy 

Manowo leży w strefie korzystnej. Na terenie województwa 

zachodniopomorskiego zlokalizowane są farmy wiatrowe, m.in. w sąsiednich powiatach: 

kołobrzeskim i białogardzkim. 

Mapa  5 Strefy energetyczne wiatru w Polsce  

 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015-2020, s. 37.  
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Oświetlenie uliczne 

Obecnie gminna sieć oświetleniowa składa się z około 900 punktów świetlnych. Większość 

oświetlenia stanowią źródła sodowe i ledowe. Jednak nadal na terenie gminy wykorzystywane 

są nieefektywne lampy rtęciowe i one w pierwszej kolejności zostaną wymienione na bardziej 

efektywne źródło. Oświetlenie uliczne obecnie nie jest zasilane przez instalacje 

fotowoltaiczne, ale około 40 źródeł jest zasilanych solarnie. W roku 2019 została zawarta 

umowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na wymianę wszystkich punktów świetlnych 

zarządzanych przez spółkę na oprawy ledowe. W 2020 r. przeprowadzona została 

modernizacja oświetlenia drogowego w Kretominie, Rosnowie i Manowie. Oświetlenie 

należące do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zostało zmodernizowane, nastąpiła wymiana 443 

opraw na nowoczesne i energooszczędne  oprawy ledowe. 

 

W 2019 r. w ramach projektu dotyczącego termomodernizacji panele fotowoltaiczne zostały 

założone na budynku Szkoły Podstawowej w Rosnowie (moc paneli 40,00kW) oraz na Klubie 

Osiedlowym w Rosnowie (o mocy 20,44 kW). Urząd Gminy nie prowadzi ewidencji 

dotyczących prywatnych posesji w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych.  

Zdjęcie  13 Panele fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej w Rosnowie  

 

Źródło: https://www.google.com/ 
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III.15.5 Elektromobilność  

Rozwój elektromobilności ma zasadnicze znaczenie dla środowiska, pobudza wzrost 

gospodarczy i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rosnąca liczba pojazdów 

elektrycznych przekłada się na większy komfort mieszkańców miast poprzez zmniejszenie 

emisji szkodliwych substancji, poprawę jakości powietrza i spadek natężenia hałasu. 

Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie 

samochodami elektrycznymi stale rośnie. Według danych na koniec marca 2020 r. w naszym 

kraju zarejestrowano łącznie 10 701 elektrycznych samochodów osobowych. W I kwartale 

bieżącego roku liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-

in wyniosła 1 705 sztuk – to o 86% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży 

zarejestrowały również elektryczne samochody dostawcze i ciężarowe – w analizowanym 

okresie do 578 szt. – oraz autobusy elektryczne do 248 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota 

elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego 2020 r. osiągnęła liczbę 

6 584 szt.19. 

 

Zdjęcie  14 Elektromobilność  

                

Źródło: https://www.google.com/ 

Od 22 lutego 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych20, której celem jest m.in. rozwój rynku pojazdów napędzanych energią 

elektryczną, gazem ziemnym oraz wodorem. Ustawa przewiduje szereg zachęt skierowanych 

do nabywców samochodów, które w założeniu mają zwiększyć zainteresowanie elektrykami. 

                                                           
19 https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/elektromobilnosc-modny-trend-czy-
konieczna-rewolucja 
20 Dz. U. 2018 poz. 317.  
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Największą przeszkodą na drodze do popularyzacji pojazdów napędzanych energią 

elektryczną są jednak wysokie ceny ich zakupu. 

Pod koniec 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Energii dotyczące wsparcia 

zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Według planów 

na początku 2020 r. miały zacząć obowiązywać dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych 

wynoszące do 37,5 tys. zł. Dzięki nim zakup auta z napędem elektrycznym stałby się bardziej 

opłacalny, co mogłoby pomóc w popularyzacji elektromobilności.  

Zgodnie z Planem Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” szacuje się, 

że w 2025 r. na polskich drogach poruszać się będzie milion pojazdów elektrycznych. W Polsce 

impuls do rozwoju elektromobilności wychodził dotychczas z poziomu lokalnego. Wybrane 

samorządy decydując się na zakup autobusów elektrycznych lub rozważając systemy car-

sharingu oparte na samochodach elektrycznych, kierowały się głównie potrzebą poprawy 

jakości powietrza, chęcią obniżenia poziomu hałasu czy koniecznością rozwój przemysłu 

elektromobilności systematycznego podnoszenia standardu usługi przewozu pasażerów. 

Nie bez znaczenia ma również aspekt wizerunkowy. Częściowa wymiana floty na elektryczną 

odzwierciedla dążenie do unowocześniania się, a tym samym przyciąga inwestorów i turystów. 

Ze względu na istniejące bariery samorządy nie rozważały jednak, poza nielicznymi wyjątkami 

(Warszawa, Kraków, Jaworzno, Zielona Góra i Rzeszów), zastąpienia istotnej części floty 

autobusowej pojazdami elektrycznymi. W 2015 r. lokalne przedsiębiorstwa komunikacyjne 

zakupiły jedynie 16 autobusów elektrycznych, co pokazuje niedużą skalę inwestycji w tym 

obszarze (rokrocznie w Polsce wymienia się około 700 – 800 autobusów)21. 

Gmina Manowo nie posiada ewidencji dotyczącej wykorzystywania na terenie gminy 

elektromobliności.  

 

III.16 Rozwój gminy Manowo z wykorzystaniem środków zewnętrznych  

Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym na realizację wielu projektów o różnych 

charakterze możliwy jest rozwój gminy w sferze społeczno-gospodarczej. Aktywność 

samorządu lokalnego oraz jednostek podległych w pozyskiwaniu funduszy przyczyniła się 

                                                           
21 Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, s. 15. 
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do realizacji projektów inwestycyjnych, środowiskowych, edukacyjnych, kulturalnych 

i społecznych. W ostatnich latach na rozwój gminy Manowo wpłynęła realizacja następujących 

projektów:  

1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa 

dla transportu kołowego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. 

Głównym celem projektu: wzrost liczby rowerzystów przemieszczających się wzdłuż drogi 

krajowej nr 11 poprzez rozdzielenie na niej ruchu pojazdów samochodowych i rowerów. 

Planowane efekty: 

- wybudowanie 5,6 km drogi dla rowerów na odcinku Kretomino – Manowo, 

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 (tony równoważnika CO2). 

Wartość projektu: 4 193 704,78 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 2.689.122,94 zł 

Lata realizacji: 2018-2019 

2.  „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie” Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II: 

Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej. 

Główny cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej oraz ograniczenie strat ciepła w budynkach szkoły i klubu. Dodatkowo w wyniku 

realizacji projektu ograniczeniu ulegnie emisja szkodliwych gazów i pyłów. 

Planowane efekty: 

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 384,12 tony równoważnika CO2, 

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 1 445 881,61 

kWh/rpk, 

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 3 429,24 GJ/rok, 

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 

39,92 MWhe/rok, 

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 51,56 MWh/rok, 

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 243,29 GJ/rok. 
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Wartość projektu: 3 663 45,86 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 792 825,88 zł 

Lata realizacji:  2018-2019 

3. Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo – projekt w trakcie realizacji. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności 

lokalnej w Gminie Manowo, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych 

w formie Klubu Seniora dla 25 osób (22 kobiety, 3 mężczyzn) oraz wsparcie dla 7 opiekunów 

faktycznych (5 kobiet, 2 mężczyzn) poprzez utworzenie grupy samopomocowej oraz realizacji 

poradnictwa w okresie XI.2019 r. - XII.2021 r. 

Planowane efekty 

W okresie styczeń 2020 r. - grudzień 2021 r. Klub Seniora w Rosnowie będzie miał zapewnione 

bieżące funkcjonowanie. Na jego potrzeby zostanie zatrudniony opiekun, który będzie 

odpowiedzialny za organizację funkcjonowania placówki. Ponadto zaplanowano zatrudnienie 

pracownika socjalnego, który w ramach zadania odpowiedzialny będzie za stworzenie 

indywidualnych ścieżek wsparcia dla każdego uczestnika, przeprowadzenie wywiadów 

środowiskowych z uczestnikami przed przystąpieniem do świadczenia usług społecznych 

i w trakcie realizacji projektu, bieżące wsparcie uczestników w formie konsultacji. 

W ramach utworzonej grupy samopomocowej, która będzie funkcjonować 2 godziny 

w miesiącu w budynku Klubu Seniora, zorganizowane zostaną spotkania z psychologiem, 

prawnikiem, pracownikiem socjalnym, a także warsztaty radzenia sobie ze stresem 

oraz w zakresie komunikacji i wsparcia osób zależnych przez opiekunów faktycznych. Zostanie 

również przeprowadzone poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych z zakresu 

opieki przedmedycznej 4 godziny oraz z zakresu prawidłowej pielęgnacji osoby starszej – 

4 godziny. 

Wartość projektu – 407 614,60 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu państwa – 386 890,12 zł 

Lata realizacji: 2020-2021 
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4. „Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz z zakupem 

wyposażenia” – projekt w trakcie realizacji. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura 

publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.  

Główny cel projektu: poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej poprzez 

zmniejszenie  zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności 

zamieszkującej  obszary  zdegradowane i peryferyjne, tj. Wyszewo. 

Planowane efekty: 

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: 

- roboty zewnętrzne: ocieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, wymianie rur spustowych 

i rynien, 

- roboty wewnętrzne: wymiana schodów, wymiana stolarki , malowanie i tynkowanie, 

wykonanie posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania,  wykonanie wentylacji, 

- zakup wyposażenia: zakup krzeseł, stołów i szaf, wyposażenia kuchni i łazienki oraz 

pomieszczenia socjalnego, 

-  0,141 ha powierzchni zostanie zrewitalizowana, 

Wartość projektu: 1 179 244,59 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 766 508,97 zł 

Lata realizacji: 2020-2021 

5. Fabryka Kompetencji Kluczowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach działania 8.4 Upowszechnianie edukacji 

przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 

oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, 

ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - 

Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Fabryka Kompetencji Kluczowych to projekt realizowany w partnerstwie, w skład którego 

wchodzi 15 samorządów: 13 gmin – Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, 

Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty 

ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.  
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Celem projektu jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji 

na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) 

i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 

Wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 

w Rosnowie. Uczniowie tej szkoły oprócz dodatkowych godzin na zajęcia wyrównawcze, 

logopedyczne i terapeutyczne podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Szkoła zyska nowe 

komputery, ozoboty i mBoty. Uczniowie klas starszych zostaną objęci doradztwem 

zawodowym grupowym i indywidualnym. 

Wartość projektu: 6 031 990,80 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 5 428 791,72 zł 

Wartość dla gminy Manowo: 260 304,00 zł  

Lata realizacji: 2019-2021 

 

IV Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy  

 

Na obszarze gminy Manowo dominują tereny leśne. Użytki rolne według danych GIOŚ – 

modelu Corine Land Cover 2018 (CLC18) – zajmują około 4 374 ha, czyli 23% powierzchni 

gminy, wliczając łąki i pastwiska oraz złożone systemy upraw i działek, natomiast tereny leśne 

zajmują aż 70%. Tereny zurbanizowane zlokalizowane są przeważnie w północno-zachodniej 

części gminy, co jest związane z sąsiedztwem miasta Koszalin. Osią rozwojową zabudowy jest 

droga krajowa nr 11 przebiegająca w kierunku NW-SE. Strukturę użytkowania terenu według 

modelu CLC18 przedstawia poniższa mapa i tabela.  
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Mapa  6 Użytkowanie terenu wg Corine Land Cover 2018  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ 

 

Tabela 33 Powierzchnia klas użytków wg Corine Land Cover 2018 

CODE 18 Opis 

Powierzchnia w 

ha 

% powierzchni 

ogółem 

112 Zabudowa miejska luźna 347.23 1.8 

211 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających 2 728.80 14.5 

231 Łąki, pastwiska 1 612.50 8.6 

242 Złożone systemy upraw i działek 32.28 0.2 

243 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym 

udziałem roślinności naturalnej 169.86 0.9 

311 Lasy liściaste 559.50 3.0 

312 Lasy iglaste 1 1596.07 61.6 

313 Lasy mieszane 1 018.39 5.4 

324 Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 111.89 0.6 

411 Bagna śródlądowe 339.81 1.8 

512 Zbiorniki wodne 314.58 1.7 

Źródło: opracowanie własne  
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Struktura funkcjonalno-przestrzenna – stan i wizja rozwoju 

Gmina Manowo znajduje się w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym. Położenie geograficzne gminy Manowo jest korzystne pod względem 

dostępności komunikacyjnej rozpatrywanej w skali ponadlokalnej, lecz w dokumentach 

strategicznych szczebla krajowego obszar ten charakteryzuje się słabą dostępnością w skali 

regionalnej. Dostępność do ośrodka subregionalnego jakim jest Koszalin jest bardzo dobra 

z uwagi na bliskie położenie oraz przebieg drogi krajowej. Obecność drogi o znaczeniu 

krajowym umożliwia rozwój powiązań funkcjonalnych z innymi miastami i resztą kraju. 

Zgodnie z dokumentami krajowymi jak również Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (PZPW) na terenie gminy nie planuje się 

inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu krajowym 

lub regionalnym. Istotne jest w tym kontekście zadbanie o lokalne połączenia drogowe, w tym 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Planowana droga S11 z węzłem 

Kłanino omija gminę Manowo, w tym obszary cenne przyrodniczo, jednakże lokalizacja węzła 

blisko południowej granicy gminy stwarza z jednej strony zagrożenie związane z koniecznością 

wycinki lasów w okolicy Kopanina z uwagi na planowany w tym miejscu przebieg 

równoleżnikowy drogi ekspresowej, z drugiej zaś szansę na rozwój związany z korzyściami 

ekonomicznymi. Tereny te nie są planowane do włączenia w strefę ochronną Koszalińskiego 

Parku Krajobrazowego, lecz poszerzenie tego obszaru wskazuje się w dokumencie PZPW 2030 

na północ od rzeki Radwi. 

Na terenie gminy Manowo można wyróżnić kilka zasadniczych ośrodków o specyficznych 

funkcjach. W północno-zachodniej części gminy, tuż przy granicy z miastem Koszalin występuje 

zabudowa typowa dla obszarów podmiejskich (Kretomino, Bonin). Podobną funkcję 

(mieszkaniową) dla aglomeracji Koszalina pełni Manowo, które jest centrum funkcjonalnym 

gminy. Ponadto należy wyróżnić obszary predysponowane do rozwoju funkcji turystycznej 

oraz posiadające już zaplecze infrastrukturalne w zakresie turystyki. Pozostałe miejscowości 

w gminie pełnią funkcję mieszaną – mieszkaniową, rolniczą i usługową o lokalnym, 

miejscowym oddziaływaniu, lub funkcję leśną. Należy przy tym wskazać na 2 rodzaje 

najważniejszych powiązań przestrzenno-funkcjonalnych, które oddziałują na rozwój 

społeczno-gospodarczy gminy. Głównym stymulatorem rozwoju jest oddziaływanie miasta 
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Koszalin, natomiast dzięki położeniu gminy wzdłuż drogi krajowej nr 11 istotne jest wskazanie 

na względnie dobrą lokalną dostępność transportową i połączenie m.in. z Bobolicami. 

Mapa  7 Powiązania przestrzenno-funkcjonalne gminy Manowo  

 

Źródło: opracowanie własne  

Wysoka antropopresja, spowodowana sąsiedztwem Koszalina, położeniem w nadmorskim 

regionie turystycznym, powoduje konieczność ochrony obszarów cennych przyrodniczo. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego jak 

również w Strategii Rozwoju Województwa planuje się poszerzenie obszaru objętego ochroną 

w ramach Koszalińskiego Parku Krajobrazowego o znaczną część gminy Manowo. Potencjalnie 

możliwe jest również utworzenie 6 rezerwatów przyrody na terenie Parku. Ponadto 

w dokumencie wskazuje się wytyczenie wzdłuż obszaru chronionego krajobrazu 

priorytetowych szlaków rowerowych w południowej części gminy, natomiast rzekę Radew 

(która posiada znaczenie regionalne) predysponuje się do rozwoju szlaków kajakowych. 

Zadaniem gminy jest podjęcie działań w zakresie podniesienia atrakcyjności turystycznej, 

w związku z czym w Strategii wyznacza się orientacyjne przebiegi ww. szlaków. Ponadto 
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południowa część gminy objęta jest strefą ochronną ujęć wody podziemnej obejmującą tereny 

ochrony pośredniej. 

Na terenie gminy znajdują się ponadto udokumentowane złoża surowców mineralnych, które 

obecnie są nieeksploatowane. Złoża, głównie kredy jeziornej i piasku kwarcowego, nie zostały 

zakwalifikowane do perspektywicznych złóż mineralnych według dokumentów planistycznych 

szczebla regionalnego. 

Na potrzeby rozwoju odnawialnych źródeł energii Urząd Gminy przeznaczył tereny w obrębach 

Bonin i Cewlino pod budowę farm wiatrowych (UCHWAŁA NR XIII//88/2011 Rady Gminy 

Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.). 

Wymienione powyżej elementy struktury przestrzennej zostały naniesione na mapę gminy. 

Należy przy tym podkreślić wysokie znaczenie położenia geograficznego, które implikuje 

szereg procesów – począwszy od migracji czasowych (np. do pracy – ciążenie do miasta 

Koszalin), przez rozwój turystyki (obszar nadmorski, tereny leśne, obszary chronione, Jezioro 

Rosnowskie), po lokalne powiązania funkcjonalne związane z lokalnymi funkcjami ośrodków 

w gminie. Lokalne uwarunkowania i potrzeby muszą korespondować z planami regionalnymi 

i krajowymi, co zostało uwzględnione w Strategii. Inwestycje i rekomendacje dla rozwoju 

na szczeblu regionalnym nie kolidują z planami rozwoju przestrzennego gminy i wzajemnie się 

uzupełniają. 
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Mapa  8 Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Manowo. Kierunki działań polityki przestrzennej 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

V Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w gminie  
 

Polityka przestrzenna gminy skupia się na kilku zasadniczych aspektach związanych 

z rozwojem turystyki, eliminacją potencjalnych konfliktów przestrzennych, kontrolą rozwoju 

zabudowy oraz zapewnieniem ładu przestrzennego. Rekomendacje dla polityki przestrzennej 

opracowano z zachowaniem spójności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2030 i brzmią następująco: 

 Priorytetyzacja działań w zakresie opracowania kompleksowych dokumentów 

planistycznych w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 

w zakresie zapewnienia spójności z dokumentami na szczeblu regionalnym. 

 Kontrolowany proces rozwoju zabudowy – opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego począwszy od obszarów cechujących się 

najintensywniejszymi zmianami użytkowania. 
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 Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią – w szczególności w zakresie 

przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową poprzez zapobieganie 

antropopresji na terenach cennych przyrodniczo. 

 Wielowymiarowy rozwój społeczno-gospodarczy – oparty na procesach rozwojowych 

funkcji obszarów o wysokim potencjale. 

 Sprawne planowanie w przestrzeni związane z rozwojem funkcji turystyczno-

rekreacyjnych – logiczne i oparte na konsultacjach społecznych i potrzebach 

mieszkańców lokalizowanie różnego rodzaju kompleksów usługowych, uwzględnianie 

potencjalnych konfliktów przestrzennych w procesach planowania. 

 Kierowanie się zasadami ładu przestrzennego w planowaniu przestrzeni w aspekcie 

estetycznym, społecznym, gospodarczym, środowiskowym i funkcjonalnym – 

w szczególności na obszarach o wysokim potencjale rozwoju turystyki, w tym 

na obszarach o wysokich walorach krajobrazowych. 

 Zapewnienie spójności w planowaniu przestrzennym w układzie wertykalnym: 

na poziomie lokalnym ze szczeblem krajowym i regionalnym – uwzględnienie 

w planowaniu rozwoju przestrzennego inwestycji krajowych i wojewódzkich. 

 Zapewnienie spójności w planowaniu przestrzennym w układzie horyzontalnym: 

uwzględnienie i konsultowanie dokumentów planistycznych sąsiednich gmin w celu 

zapewnienia ciągłości struktur przestrzennych. 

 Budowanie poparcia społecznego w gospodarowaniu przestrzenią – prowadzenie 

jawnych i dostępnych dla mieszkańców konsultacji społecznych w zakresie planowania 

inwestycji, opracowywania dokumentów planistycznych. 

 Uspójnienie zasad dotyczących walorów estetycznych nowych inwestycji, w tym 

mieszkaniowych i związana z tym konieczność opracowania planów miejscowych 

dla obszarów przeznaczanych pod zabudowę. 

 Ukierunkowanie celów polityki przestrzennej na rozwój obszarów atrakcyjnych 

turystycznie. 

 Wykorzystanie korzyści osi rozwojowej gminy – racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią w celu zapewnienia odpowiedniej przepustowości dróg i wyznaczenia 

przestrzeni dla działalności gospodarczej. 

 Działania na rzecz ochrony obszarów cennych przyrodniczo – doliny rzeki Radew 

(Natura 2000), okolic Jeziora Rosnowskiego, Jeziora Lubiatowskie. 
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 Kontrola rozwoju energetyki odnawialnej w zakresie lokalizacji inwestycji OZE, w tym 

farmy wiatrowej oraz ograniczenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej na obszarach 

o potencjalnym konflikcie przestrzennym związanym z uciążliwością funkcjonowania 

infrastruktury. 

 Rozwój turystyki poprzez wyznaczenie szlaków kajakowych i rowerowych, w tym 

rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru kulturowo-krajobrazowego „Kolejką 

do elektrowni”. 

 Zachowanie różnorodności biologicznej i rozwój systemu obszarów chronionych oraz 

jego integracja z systemami pozaregionalnymi. 

 Obszarowa ochrona obiektów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego: ochrona 

walorów wskazanych obszarów kulturowo-krajobrazowych, w tym zachowanie 

ich charakterystycznych cech kulturowych i krajobrazowych w drodze łącznego 

stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków, krajobrazu i środowiska 

przyrodniczego, oraz: 

o ochrona historycznego układu siatki ulic, przestrzeni publicznych, linii 

zabudowy, gabarytów i formy obiektów budowlanych  

o odpowiednie utrzymanie, zagospodarowanie, oznakowanie i wyeksponowanie 

obiektów historycznych  

o ochrona otoczenia zabytków w celu właściwego wyeksponowania obiektu  

o uszanowanie lokalnych tradycji budowlanych, w zakresie używanych 

materiałów, technik i tradycji budowlanych, podczas remontów; renowacji, 

adaptacji, rozbudowy itp.  

o kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji budowlanej  

o poprzedzanie lokalizacji obiektów wielkokubaturowych i dominant 

wysokościowych analizami wpływu tych inwestycji na krajobraz, w celu 

minimalizacji negatywnego oddziaływania  

o ujednolicenie i dostosowanie elementów małej architektury, płotów, 

ogrodzeń, nawierzchni ciągów pieszych do lokalnej tradycji budowlanej  

o porządkowanie, utrzymywanie i uzupełnianie zespołów zieleni; ochrona 

obsadzeń alejowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz uzupełnianie 

ich brakujących fragmentów  
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o zastosowanie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych – zwłaszcza 

głównych wjazdów do miejscowości, w przypadku lokalizacji obiektów 

związanych z funkcją produkcyjną, magazynową itp.  

o ochronę sylwet miejscowości  

o odpowiednie ogrodzenie, uporządkowanie i oznakowanie cmentarzy  

o w obrębie obszarów występowania reliktów osadnictwa pradziejowego 

zachowanie układu topograficznego, ograniczenie niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się dzikiej zieleni, odpowiednie oznakowanie, okresowe 

monitorowanie stanu  

o ograniczenie zabudowy brzegów jezior i zbiorników wodnych poza 

miejscowościami oraz zapewnienie publicznego dostępu do ich brzegów  

o przywrócenie miejscowościom związków z wodą: rewitalizacja nabrzeży 

oraz kształtowanie nowej zabudowy nadwodnej  

o ochrona i utrzymanie historycznych elementów technicznej infrastruktury 

wodnej 

 Ochrona ekspozycji liniowych elementów dziedzictwa kulturowego – z wyłączeniem 

punktowych obiektów związanych z obsługą ruchu; zapewnienie ekspozycji 

elementom dziedzictwa kulturowego. 

 Rewitalizacja linii wąskotorowych i dostosowanie ich do potrzeb ruchu turystycznego. 

 Uwzględnienie w polityce gminy obszarów zwaloryzowanych jako spełniających 

kryteria parków kulturowych dla PK20 „Grzybnica” wymienionego w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego 2030. 

 Ochrona wód powierzchniowych i zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, w tym zapewnienie drożności koryt rzecznych. 

 

VI Obszary strategicznej interwencji (OSI)  

Gmina Manowo położona jest w obrębie 8 wydzielonych obszarów specjalnych, które zostały 

wyznaczone w strategicznych i planistycznych dokumentach krajowych i wojewódzkich. 

W celu ich identyfikacji przeanalizowane zostały następujące dokumenty: 

 11 strategii szczebla krajowego, w tym 10 strategii branżowych, 
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 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przez obszary specjalne rozumie się: 

– OSPT (Obszary Specjalnej Polityki Terytorialnej) – terytoria zawierające wiele jednostek 

administracyjno-terytorialnych (gmin, powiatów, województw) lub ich części, dla których 

z uzasadnionych powodów potrzebne jest prowadzenie skoordynowanej i spójnej polityki 

rozwoju. 

– OF (obszary funkcjonalne) – terytoria charakteryzujące się silnymi powiązaniami społeczno-

ekonomicznymi o charakterze węzłowym lub sieciowym, które kształtują spójną, trwałą 

i samopodtrzymującą się strukturę przyrodniczą i (lub) społeczno-gospodarczą. 

– OSI (obszary strategicznej interwencji) – terytoria wymagające wsparcia zewnętrznego 

w celu wzmocnienia wewnętrznego potencjału rozwoju lub zapobiegania negatywnym 

procesom przyrodniczym i (lub) społeczno-gospodarczym, w tym: 

 OP (obszary problemowe) – terytoria o niekorzystnych cechach i procesach 

społeczno-ekonomicznych i (lub) przyrodniczych, wymagające interwencji 

zewnętrznych. 

 OW (obszary wzrostu) – terytoria o charakterze obszarów funkcjonalnych – 

aktualnie istniejących lub możliwych do wykreowania o szczególnie korzystnych 

właściwościach przyrodniczych lub społeczno-ekonomicznych dla rozwoju. 

W poniższej tabeli zestawiono obszary specjalne, które obejmują gminę Manowo. 

 

Tabela 34 Obszary specjalne obejmujące gminę Manowo (opracowanie własne na podstawie dokumentów krajowych 
i wojewódzkich) 

Lp. Typ 

obszaru 

Nazwa Nazwa dokumentu Uwagi 

1 OF Obszary o funkcjach 

mieszanych 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony - 

miasta - obszary wiejskie 

D
o

ku
m

en
ty krajo

w
e 

 

typy funkcjonalne 

gmin 2007 

2 OF Wiejskie obszary 

funkcjonalne wymagające 

wsparcia procesów 

rozwojowych 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 

- 
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3 OSI Obszary koncentracji działań 

na rzecz wyrównywania 

dostępu do dóbr i usług 

warunkujących możliwości 

rozwojowe 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony - 

miasta - obszary 

wiejskie; Strategia 

Rozwoju Kraju 2020 

zasięg obszarów o 

najgorszej 

dostępności 

czasowej 

samochodem 

osobowym 

4 OSI Obszary strategicznej 

interwencji polityki 

regionalnej na rzecz 

zwiększenia 

dostępności transportowej 

do ośrodków wojewódzkich 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony - 

miasta - obszary 

wiejskie; Strategia 

Rozwoju Kraju 2020 

obszar 

intensywnych 

działań polityki 

regionalnej dot. 

współpracy 

przygranicznej 

(powiaty), 

których stolice 

leżą w odległości 

do 50km od linii 

brzegowej M. 

Bałtyckiego 

5 OSI Obszary strategicznej 

interwencji polityki 

regionalnej z poziomu 

krajowego w 

odniesieniu do obszarów 

przygranicznych (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

obszarów przy zewnętrznej 

granicy UE). 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony - 

miasta - obszary 

wiejskie; Strategia 

Rozwoju Kraju 2020 

obszar 

współpracy 

transgranicznej 

na poziomie 

podregionów 

(dot. głównie 

współpracy miast) 

6 OSI Obszary strategicznej 

interwencji polityki 

regionalnej na rzecz 

zwiększenia 

dostępności transportowej 

do ośrodków wojewódzkich 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony - 

miasta - obszary wiejskie 

bardzo zła 

dostępność 

(powyżej 120 

minut jazdy 

samochodem) 

7 OF Wielofunkcyjne obszary 

przejściowe 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony - 

miasta - obszary wiejskie 

typy funkcjonalne 

gmin 2007 

8 OF Koszalińsko-Kołobrzesko-

Białogardzki Obszar 

Funkcjonalny 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2030 

- 

Źródło: opracowanie własne  
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VII Analiza SWOT  

 

Analiza SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) jest jedną z metod określania 

rozwoju diagnozowanego obszaru, ponieważ uwydatnia mocne i słabe strony 

oraz przedstawia szanse i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w środowisku lokalnym. Mocne 

strony to atuty diagnozowanego obszaru, słabe strony to słabości, bariery i wady 

analizowanego obszaru. Z kolei szanse określają dodatkowe okoliczności pociągające za sobą 

korzystne zmiany, a zagrożenia – okoliczności, które negatywnie wpływają na plan rozwoju 

gminy. Szczegółowe opracowanie analizy SWOT jest ważnym etapem procesu planowania 

strategicznego, ponieważ jest to punkt wyjściowy dla stawianych celów strategicznych 

oraz podejmowanych w przyszłości działań społecznych. 

Tabela 35 Analiza SWOT  

Wymiar społeczny  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- spadek bezrobocia  

- spadek liczby bezrobotnych osób w 

szczególnych grupach na rynku pracy 

- efektywna realizacja aktywnych programów 

rynku pracy  

- spadek liczby osób i rodzin korzystających z 

pomocy społecznej  

- poprawiająca się sytuacja społeczna i życiowa 

mieszkańców  

- dobrze działające organizacje pozarządowe w 

obszarze sportu  

- dobra współpraca samorządu z NGO  

- dostępność szkół i placówek opiekuńczych na 

terenie gminy  

- dobrze rozwinięty system rekreacyjno-

sportowy (boiska, place zabaw, siłownie prawie 

w każdej miejscowości)  

- wzrost ludności osób starszych (wzrastający 

współczynnik obciążenia demograficznego)  

- niski poziom dostosowania budynków 

użyteczności publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych  

- wzrost liczby interwencji policji w ramach 

procedury „Niebieska Karta” 

- niewystarczający system aktywizacji osób 

starszych  

- wzrost liczby uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

- niewystarczająca oferta kulturalna dla dzieci i 

młodzieży  

- ograniczony zakres specjalistycznej opieki 

zdrowotnej  
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- powstanie Klubu Seniora i rozwój usług 

opiekuńczych  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- rozwój polityki senioralnej  

- poprawa warunków życia mieszkańców  

- dostosowanie infrastruktury budynków 

użyteczności publicznej do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych  

- rozwój organizacji społecznych  

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

- wzrost ludzi starszych 

- rosnące koszty modernizacji, remontów i 

utrzymania infrastruktury 

- emigracja mieszkańców do większych miast 

- dewastacje miejsc rekreacyjnych  

- bierna postawa mieszkańców, ograniczone 

potrzeby integracji społecznej  

Wymiar gospodarczy   

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych i 

wojewódzkich 

- wysoki wskaźnik przedsiębiorczości 

(systematyczny rozwój gospodarczy)  

- wzrost liczby nieruchomości 

- bieżące remonty dróg  

- bogata sieć wód powierzchniowych  

- dobra jakość powietrza  

- rozwijająca się turystyka 

- odpowiednia realizacja programów na rzecz 

ochrony środowiska (melioracja, usuwanie 

azbestu, odnawialne źródła energii)  

- aktywna postawa gminy w procesie 

gospodarki niskoemisyjnej 

- dobrze rozwinięta sieć szlaków pieszych, 

rowerowych, rekreacyjnych  

- niski udział dużych przedsiębiorstw na 

lokalnym rynku 

- centralizacja usług w Koszalinie  

- niski wskaźnik dotyczący terenów objętych 

planami zagospodarowania przestrzennego 

- nie wszystkie miejscowości w gminie mają 

dostęp do komunikacji publicznej 

- niewystarczająca infrastruktura turystyczna 

(hotele, pensjonaty)  

- słabo rozwinięta sieć usług gastronomicznych  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- wzrost udziału dużych przedsiębiorstw  - konkurencyjność miasta Koszalin  
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- efektywniejsze wykorzystanie walorów 

przyrodniczych do rozwoju przedsiębiorczości i 

turystyki 

- efektywniejsza promocja produktów 

regionalnych  

- wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii 

w budynkach użyteczności publicznej  

- wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój 

turystyczny gminy  

- wzrost usług turystycznych  

- rozwój powstających farm fotowoltaicznych 

jako potencjału regionu  

- niewystarczający poziom wiedzy i informacji 

mieszkańców na temat możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na własny rozwój  

- nasilenie barier ograniczających aktywność 

zawodową osób ze szczególnymi potrzebami  

- występowanie barier i ograniczeń w rozwoju 

związanych z ochroną przyrody i środowiska 

 

Wymiar przestrzenno-środowiskowy  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobra lokalizacja gminy (Koszalin)  

- atrakcyjność przyrodniczo-turystyczna (rzeki, 

lasy)  

- bogactwo infrastruktury zabytkowej 

- rozwój mieszkalnictwa  

- dalszy rozwój OZE na terenie gminy  

- rozwój elektromobilności na terenie gminy  

- dobra jakość powietrza  

- realizacja polityki usuwania azbestu  

- wzrost ilości odpadów ulegających 

biodegradacji i segregacji 

- osiągnięcie poziomu  recyklingu  odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

- dobry stan budynków użyteczności publicznej  

- poprawiający się stan nawierzchni dróg 

gminnych 

- rozproszona zabudowa mieszkaniowa  

- brak termomodernizacji budynków 

- wzrost zużycia energii elektrycznej  

- zły stan techniczny dróg gminnych i 

powiatowych 

- zły system ogrzewania gospodarstw 

domowych  

- niewystarczający odsetek inwestowania w 

odnawialne źródła energii w gosp. prywatnych 

- rozproszony system ścieżek rowerowych  

- niewystarczająca infrastruktura techniczna 

(sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna)  

- wzrost liczby odpadów komunalnych  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- rozwój infrastruktury drogowej  

- rozwój infrastruktury mieszkaniowej  

- ograniczające zdolność do inwestowania w 

rozwój przestrzenno-funkcjonalny  
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- lokalizacja stref inwestycyjnych w pobliżu 

kluczowych węzłów drogowych 

- rozbudowa infrastruktury technicznej  

- niewystarczający poziom wiedzy i informacji 

mieszkańców na temat możliwości pozyskania 

środków OZE, wymianę pieców itp.  

Źródło: opracowanie własne  

 

VIII Ocena warunków życia w gminie w opinii mieszkańców  

 

Ocenę warunków życia w gminie Manowo dokonano na podstawie przeprowadzonych badań 

w formie ankiety (dostępnej online pod adresem:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduB0gTIDIaawEO8CJiIGj992iCL7WONVTgCqeS

nyFkToaR_Q/closedform) wśród mieszkańców gminy. Ankieta została przeprowadzona 

w kwietniu 2021 r. Celem badania opinii publicznej nt. warunków życia, jakie stwarza gmina 

Manowo było zdiagnozowanie problemów oraz potencjałów rozwojowych występujących 

na terenie gminy. Wyniki badania wraz z dokonaną diagnozą i charakterystyką gminy posłużyły 

do opracowania celów strategicznego działania na kolejne lata, poprzez odpowiednie 

zaplanowanie działań i projektów do realizacji.  

W badaniu wzięło udział 141 respondentów z gminy Manowo, w tym 60,3% stanowiły kobiety 

i 39,7% mężczyźni. Największy odsetek badanych stanowiły osoby w wieku 31-50 lat (69,5%), 

następnie w wieku 19-30 lat (15,6%) oraz osoby w wieku 51-65 lat (13,5%). Wśród 

respondentów 78,7% badanych stanowiły osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej. 7,8% to przedsiębiorcy oraz 7,1% osoby pozostające 

bez zatrudnienia.  

Wyniki z przeprowadzonych badań przedstawiają się następująco:  

W obszarze społecznym w większości na poziomie średnim zostały ocenione negatywne 

zjawiska społecznej tj.: występowanie przemocy w rodzinie, alkoholizm, dostępność do usług 

ochrony zdrowia, czy jakości pomocy społecznej. Z kolei na poziomie niskim/średnim został 

oceniony poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej.  
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Wykres 21 Ocena obszaru społecznego  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

W obszarze gospodarczym respondenci również wskazali na średnią ocenę (z tendencją 

do niskiej oceny) takich aspektów jak: dostępność usług na terenie gminy, warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej, warunki prowadzenia działalności rolnej 

oraz atrakcyjność inwestycyjną obszarów gminy. Na poziomie bardzo niskim i niskim oceniono 

możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie gminy Manowo.  

Wykres 22 Ocena obszaru gospodarczego  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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W obszarze środowiskowym i przestrzennym również na poziomie średnim z tendencją oceny 

wysokiej oceniono kwestie stanu środowiska naturalnego, funkcjonalności obiektów 

użyteczności publicznej oraz ich estetykę, a także estetykę swojej miejscowości. Na poziomie 

zdecydowanie średnim badane osoby wskazały efektywność zagospodarowania przestrzeni 

w gminie.  

Wykres 23 Ocena obszaru środowiskowego i przestrzennego  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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niskiej.  
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Wykres 24 Ocena infrastruktury technicznej  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

Ocena obszaru turystyki i rekreacji w opinii respondentów została oceniona bardzo nisko. 
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Manowo.  
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Wykres 25 Ocena obszaru turystyki i rekreacji  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

Również na poziomie niskim i średnim oceniona została dostępność, atrakcyjność 

i różnorodność oferty kulturalnej na terenie gminy. Mieszkańcy dostrzegają liczne braki 

kulturalno-edukacyjne, dlatego takie kwestie jak: różnorodność proponowanych wydarzeń 

kulturalnych, liczbę obiektów kultury  czy usług świadczonych przez te obiekty zostały 

ocenione na średnim poziomie z tendencją do bardzo niskiej.  

Wykres 26 Ocena obszaru kultury  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

15

34

24

46

42

32

18

51

24

36

55

56

52

39

40

52

41

37

47

29

38

44

55

24

47

13

10

8

7

20

22

14

14

1

5

2

2

6

6

0

0 10 20 30 40 50 60

Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną Gminy?

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno - wypoczynkowej w
Gminie?

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla dzieci?

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla młodzieży?

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla dorosłych?

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla seniorów?

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej?

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy, skierowane na
pozyskanie potencjalnych turystów?

Bardzo wysoka Wysoka Średnia Niska Bardzo niska

20

21

37

49

45

50

57

54

40

13

19

12

2

2

2

0 10 20 30 40 50 60

Jak oceniasz jakość usług świadczonych przez obiekty
kulturalne na terenie Gminy?

Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych w Gminie?

Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno -
rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy?

Bardzo wysoka Wysoka Średnia Niska Bardzo niska



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MANOWO NA LATA 2021-2027 
 

118 | S t r o n a  
 

Stan rozwoju edukacji na terenie gminy Manowo w opinii osób biorących udział w badaniu 

został oceniony na średnim poziomie z tendencją do wysokiej. Respondenci zadowoleni 

są z liczby placówek oświatowych oraz poziomem edukacji przedszkolnej, natomiast 

w przeważającej mierze system edukacji szkolnej został oceniony na poziomie średnim.  

Wykres 27 Ocena obszaru edukacji  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

W badaniu ankietowym poproszono respondentów o wskazanie najpilniejszych 

i najważniejszych działań, które należałoby podjąć, aby wpłynąć na poprawę warunków życia 

mieszkańców gminy. Najwięcej wskazań dotyczyła poprawy infrastruktury drogowej 
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oczyszczalni ścieków oraz rozwój turystyki. W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie obszary 

wymagające najpilniejszej poprawy w opinii respondentów.  
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Wykres 28 Obszary wymagające najpilniejszej poprawy w opinii respondentów gminy Manowo  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

Główne problemy, jakie występują na terenie gminy Manowo w opinii respondentów to przede 
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 Brak chodników i ścieżek rowerowych w mniejszych miejscowościach; 

 Mała ilość miejsc zabaw dla dzieci, mało koszy na śmieci, mało oświetlenia ulic, brak 

ławek przy terenach zielonych; 

 Brak żłobka oraz mała ilość miejsc w przedszkolu; 

 Brak integracji społecznej; 

 Faworyzowanie Rosnowa, pomijanie Manowa. Manowo - błotniste, dziurawe drogi 

wewnętrzne na osiedlach domków. Omijanie przez inwestorów obszarów osiedli 

domków jednorodzinnych przy tworzeniu instalacji światłowodowych; 

 Brak rozwoju sieci gazowniczej; 

 Słaba komunikacja zbiorowa, drogi oraz parkingi pod blokami w bardzo złym stanie 

technicznym, bardzo nieestetycznie utrzymane tereny zielone (uwagi dotyczą 

głównie miejscowości Bonin); 

 Brak możliwości rozwoju pasji sportowych u dzieci i młodzieży. W Rosnowie poza 

judo brak dodatkowych zajęć sportowych szkolnych i gminnych. Poza orlikiem nie ma 

miejsca dla młodzieży. Brak ścieżek rowerowych, leśne ścieżki zaniedbane, złej 

jakości, nie nadają się do użytku dla małych dzieci; 

 Brak perspektyw dla dzieci i młodzieży, brak atrakcyjnej oferty zajęć dla dzieci i 

młodzieży; 

 Spożywanie alkoholu w miejscach ogólnodostępnych i przy dzieciach; 

 Problem dojazdów do miasta (i do innych miejscowości) mieszkańców z miejscowości 

oddalonych od krajowej 11; 

 Mała aktywność pracowników Gminy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. 

(dofinansowanie do fotowoltaiki itp.). Brak informacji o światłowodzie w Gminie - 

projekt realizowany od 2018 roku w byłym województwie koszalińskim. Niestety 

wykonawca omija tutejsze miejscowości; 

 Brak sieci kanalizacyjnej i gazowej; 

 Bardzo słaba dostępność do internetu, przy obecnych wymaganiach życiowych, niskie 

nakłady na poprawę jakości dróg, zwłaszcza dojazdowych do osiedli domków; 

 Zniszczone, wymagające nieustającej naprawy drogi szutrowe, brak melioracji; 

 Brak życia społecznego; 
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 Średni stan dróg gruntowych, tylko raz w roku równanie nawierzchni, brak 

oświetlenia nowych osiedli; 

 Jako gminę przez którą prowadzi trasa 11 cechuje brak bezpiecznych przejść dla 

pieszych, brak oznakowania takowych przejść, dzieci nie mogą pójść same do szkoły 

ze względu na brak barierek, które byłyby potencjalną ochroną od drogi; 

 Utrzymanie czystości; 

 Alkoholizm; 

 

Do mocnych stron gminy Manowo w opinii osób biorących udział w badaniu należą przede 

wszystkim: atrakcyjne położenie gminy (122 odpowiedzi), wysokie walory środowiska 

przyrodniczego (113 odpowiedzi) oraz dobre połączenie komunikacyjne z większymi miastami 

(60 odpowiedzi).  

Wykres 29 Mocne strony gminy Manowo w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

Z kolei do słabych stron gminy Manowo zaliczono: zły stan dróg gminnych (79 odpowiedzi), 

niska inicjatywa społeczna (61 odpowiedzi), niewystarczający dostęp do opieki medycznej 

(52 odpowiedzi) oraz niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (51 odpowiedzi) .  
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Wykres 30 Słabe strony gminy Manowo w opinii respondentów  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

Respondenci wskazali także największe zauważalne w ich ocenie zagrożenia występujące na 

terenie gminy. Zaliczyli do nich: ograniczone możliwości budżetowe gminy (95 odpowiedzi), 

migrację młodych z obszarów wiejskich (74 odpowiedzi), niską inicjatywę społeczną (55 

odpowiedzi) oraz niską jakość infrastruktury drogowej ( 48 odpowiedzi) i brak lokalizacji 

inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne (38 odpowiedzi). Na poniższym wykresie 

zaprezentowano również inne zagrożenia wskazane przez respondentów badania.  
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Wykres 31 Największe zagrożenia występujące w gminie Manowo w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

 

Szansą rozwojową dla gminy Manowo o opinii respondentów może być przede wszystkim 

pozyskiwanie środków zewnętrznych z UE (101 odpowiedzi), rozwój agroturystyki 

i ekoturystyki (83 odpowiedzi), a także wysokie walory środowiska naturalnego 

(70 odpowiedzi) i rozwój małej przedsiębiorczości (55 odpowiedzi).  

Wykres 32 Największe szanse rozwojowe w gminie Manowo w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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IX Cele i kierunki strategicznego rozwoju gminy  

 

Struktura Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 zbudowana została w oparciu 

o elementy składowe wzajemnie sobie podległe w hierarchii ważności (cele strategiczne, 

oddziaływanie projektu wraz ze wskazaniem problemu oraz wynikające z nich kierunki 

działań). Cele strategiczne zdefiniowano na podstawie diagnozy, przeprowadzonych badań, 

konsultacji społecznych  oraz w ramach prac nad dokumentem Koordynatora ds. opracowania 

Strategii wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji. Realizacja wypracowanych kierunków działań 

prowadzić będzie do osiągnięcia celów strategicznych. Propozycje kierunków działań wynikają 

bezpośrednio z analizy, jak również badań z mieszkańcami oraz konsultacji przeprowadzonych 

w trakcie prac nad opracowaniem dokumentu.   

W toku prac nad Strategią Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 wypracowano 

następujące cele strategiczne, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane główne 

wyzwania rozwojowe: 

CEL STRATEGICZNY I  

Tworzenie warunków rozwoju oraz sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania 

społeczeństwa  

Cele operacyjne:  

 Organizowanie działań aktywizacyjnych opartych na potencjale historycznym 

obszaru wraz z włączeniem osób wykluczonych społecznie; 

 Zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom zamieszkującym gminę; 

 Zapewnienie wsparcia osobom w wieku senioralnym poprzez działania 

aktywizacyjne oraz dostęp do aktywności umożliwiających atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego oraz wsparcie terapeutyczne; 

 Zwiększenie możliwości aktywizacji osób na obszarach wiejskich poprzez 

zapewnienie dostępu do świetlic wiejskich i możliwości efektywniejszego 

wykorzystania obiektów; 

 Zwiększenie dostępności mieszkańców do boisk wielofunkcyjnych oraz placów 

zabaw; 
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 Zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczne 

i edukacyjne w gminie. 

CEL STRATEGICZNY II 

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów gminy  

Cele operacyjne:  

 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów gminy poprzez budowę, 

przebudowę lub modernizację dróg gminnych. 

CEL STRATEGICZNY III 

Tworzenie warunków poprawy życia mieszkańców  

Cele operacyjne:  

 Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku użyteczności publicznej wraz 

z zapewnieniem rozwoju elektromobilności na obszarze gminy; 

 Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej; 

 Wymiana starego, zużywającego znaczną ilość energii oświetlenia ulicznego 

na ekologiczne źródła światła oraz objęcie oświetleniem nowych obszarów w celu 

zapewnienia wzrostu bezpieczeństwa oraz poprawy życia mieszkańców. 

 

Określenie powyższych celów strategicznych wyznacza kierunki dalszych działań w rozwoju 

gminy Manowo. Na ich podstawie opracowano projekty oraz działania, które przyczynią się 

w sposób bezpośredni na realizację założonych celów poprzez osiągnięcie wskazanych 

rezultatów i wskaźników.   
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Tabela 36 Kierunki strategicznego rozwoju gminy Manowo na lata 2021-2027  

Nazwa projektu 1. Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczne i edukacyjne w gminie Manowo 

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczne i edukacyjne w gminie, poprzez 
zapewnienie odpowiedniej dostępności obiektów, ale również potencjału do organizacji różnych przedsięwzięć, które mają 
na celu aktywizację społeczną mieszkańców. 

Opis problemu Obiekty pełniące funkcje społeczne i edukacyjne nie spełniają swoich funkcji ze względu na zaniedbania infrastrukturalne. 
Brak odpowiedniej dostępności obiektów wpływa na mniejszą efektywność działań aktywizacji społeczno – edukacyjnej.  

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Rekultywacja obszarów zielonych 

2. Wymiana małej infrastruktury technicznej 

3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób o specjalnych 
potrzebach poprzez likwidację barier architektonicznych 
oraz zapewnienie środków wspomagających 

4. Modernizacja sali kinowej w Rosnowie 

5. Budowa świetlicy w Boninie 

1. Powierzchnia poddana odnowieniu – 500 m2 

2. Liczba wymienionej małej infrastruktury – 150 szt 

3. Powierzchnia zrekultywowana – 4 ha 

4. Liczba budynków poddanych modernizacji – 5 szt  

5. Liczba wyremontowanych sal kinowych – 1 szt 

6. Powierzchnia modernizowanego obszaru zielonego – 10 ha 
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6. Zakup nowej infrastruktury technicznej do sali kinowej 

7. Montaż fotowoltaiki na odnawianych budynkach 

8. Dalsza modernizacja plaży w Rosnowie 

 

Rezultaty 1. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej – 500 osób / rok 

2. Wzrost liczby organizowanych wydarzeń społeczno – edukacyjnych – 20 wydarzeń / rok 

3. Wzrost liczby osób młodych biorących udział w wydarzeniach – 100 osób / rok 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2027 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

5 100 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

 

Nazwa projektu 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego  

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 
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Sfera techniczna 

Cel projektu Wymiana starego, zużywającego znaczną ilość energii oświetlenia ulicznego na ekologiczne źródła światła oraz objęcie 
oświetleniem nowych obszarów w celu zapewnienia wzrostu bezpieczeństwa oraz poprawy życia mieszkańców, a także 
przyczynienia się do spadku zużycia energii elektrycznej. 

Opis problemu Obecnie w gminie głównie funkcjonuje oświetlenie uliczne wykorzystujące tradycyjne źródła światła, które zużywają 
znaczną ilość energii elektrycznej. Nieefektywne oświetlenie wpływa na większe zużycie prądu, przyczyniając się do 
zwiększenia wydatków przeznaczonych na ten cel, a także zwiększonego zanieczyszczenia środowiska ze względu na 
zwiększoną emisję dwutlenku węgla. Ponadto brak oświetlenia na obszarach wiejskich wpływa na niższy stopień 
bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się w przestrzeniach publicznych oraz niemożność przemieszczania się po 
zmroku, co powoduje znaczne obniżenie jakości życia. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego 

2. Wymiana lamp 

Liczba oświetlenia o niskiej efektywności energetycznej – 100 
sztuk 

Liczba nowych źródeł oświetlenia – 150 sztuk 

Rezultaty 1. Wzrost obszarów posiadających efektywne energetycznie oświetlenie – do 60% 

2. Spadek zużycia energii elektrycznej – do 30% 

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich – 60% 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2027 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

1 300 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 
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Nazwa projektu 3. Budowa infrastruktury sportowej oraz placów zabaw w gminie Manowo 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Zwiększenie dostępności mieszkańców do boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw, szczególnie na obszarach wiejskich. 
Zapewnienie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych, szczególności w zakresie 
zapewnienia dzieciom dostępności do boiska, hali sportowej oraz placów zabaw. 

Opis problemu Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej służącej do aktywizacji mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży 
przyczynia się do wzrostu wykluczenia społecznego. Brak możliwości aktywności fizycznej, dodatkowych zajęć wpływa na 
zwiększenie podatności na uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Infrastruktura sportowa może również służyć 
aktywizacji mieszkańców i budowania wspólnoty lokalnej. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska przy Szkole 
Podstawowej w Boninie wraz z budową murawy oraz 
trybun 

2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Boninie wraz z wyposażeniem 

3. Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych 

1. Powierzchnia obszarów zagospodarowanych – 3 ha 

2. Liczba obiektów małej infrastruktury – 50 sztuk 

3. Liczba oddanych do użytkowania budynków – 3 budynki 

4. Liczba oddanych do użytkowania placów zabaw – 5 sztuk 

5. Liczba montowanych instalacji – 6 obiektów 
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4. Budowa placów zabaw wraz z dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych w Boninie, Wyszeborzu, 
Cewlinie, Wyszewie i Grzybnicy 

Rezultaty 1. Wzrost liczby osób korzystających z boiska – 400 osób / rok 

2. Wzrost liczby organizowanych wydarzeń społecznych – 8 / rok 

3. Wzrost liczby dzieci korzystających z placów zabaw – 300 osób / rok 

4. Liczba osób korzystających z sali gimnastycznej – 400 osób / rok 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2025 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

2 800 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

 

Nazwa projektu 4. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej  

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 
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Sfera techniczna 

Cel projektu Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej poprzez modernizację i budowę 
infrastruktury wpływającej na zwiększenie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie odpowiednich warunków 
sanitarnych. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zwiększenie poziomu ochrony środowiska w gminie. 

Opis problemu Brak dostępności mieszkańców do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wpływa na konieczność wykorzystywania 
własnych studni, a także szamb, które mogą stanowić zagrożenie ekologiczne i epidemiologiczne. Szczególnie niniejszy 
problem istnieje w przypadku niewłaściwe wdrożonych rozwiązań infrastrukturalnych. Samodzielnie zapewnienie dostępu 
do wody oraz odprowadzenia ścieków wpływa na obniżenie jakości życia i ograniczenie potencjału rozwojowego gminy. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w 
miejscowości Bonin, Manowo, Cewlino, Rosnowo 

2. Podłączenie infrastruktury do obiektów mieszkalnych 

Długość wybudowanej sieci – 4 km 

Liczba miejscowości objętych wsparciem – 4 miejscowości 

Liczba podłączonych nieruchomości – 60 sztuk 

Rezultaty 1. Wzrost obiektów mieszkalnych posiadających dostęp do sieci wodno – kanalizacyjnej – 10% 

2. Wzrost liczby mieszkańców posiadających dostęp do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej -10% 

3. Zwiększenie jakości życia mieszkańców sołectw podłączonych do sieci – 70% 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2027 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

2 000 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 
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Nazwa projektu 5. Zapewnienie nowoczesnych form ogrzewania oraz źródeł energii na obszarze Gminy Manowo 

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem rozwoju elektromobilności na 
obszarze gminy poprzez zapewnienie dostępu do publicznie dostępnych ładowarek samochodów elektrycznych. 

Opis problemu Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe gminy wynikające z konieczności zapewnienia niskoemisyjnych źródeł 
ciepła w obiektach użyteczności publicznej wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb wdrażania rozwiązań 
służących wspieraniu elektromobilności, poprzez zapewnienie ładowarki przeznaczonej dla samochodów elektrycznych.  

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni 
w Rosnowie. 

2. Wymiana pieca w kotłowni w Rosnowie.  

3. Zakup oraz montaż ładowarek samochodowych 

1. Liczba zakupionych źródeł ciepła – 1 sztuka 

2. Liczba kompleksowo zmodernizowanej instalacji 
centralnego ogrzewania – 1 instalacja  

3. Liczba wybudowanych ładowarek – 2 sztuki  
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Rezultaty 1. Zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla – 70% 

2. Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji centralnego ogrzewania – 30% 

3. Zwiększenie dostępności do ładowarek samochodowych – 100% 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2026 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

3 000 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

 

Nazwa projektu 6. Odnowa świetlicy wiejskiej w Cewlinie 

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 
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Cel projektu Zwiększenie możliwości aktywizacji osób na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do świetlic wiejskich i 
możliwości efektywniejszego wykorzystania obiektów. W szczególności celem projektu jest aktywizowanie młodzieży, tak 
aby bezpiecznie spędzała czas wolny i zmniejszeniu uległo ryzyko uzależnień w niniejszej grupie mieszkańców gminy. 

Opis problemu Brak obiektów umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego wpływa na niemożność aktywizacji dzieci i młodzieży, 
co może powodować wzrost zjawisk niepożądanych, jak agresja, przemoc, uzależnienia. Niewystarczający stopień 
dostępności obiektów wiejskich, które mogą wykorzystywać mieszkańcy powoduje również niemożność zapewnienia 
tożsamości społecznej mieszkańców i ich aktywizacji. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana okien i drzwi 

3. Malowanie wnętrza obiektu 

4. Wymiana instalacji 

5. Wyposażenie w sprzęt aktywizacyjny 

Liczba odnowionych świetlic – 1 sztuka 

Powierzchnia poddana modernizacji – 200m2 

Liczba zakupionego sprzętu – 30 sztuk 

 

Rezultaty 1. Wzrost udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy – 20% 

2. Zwiększenie wykorzystania świetlic wiejskich przez mieszkańców – 200/ rok 

3. Wzrost sołectw posiadających dostęp do infrastruktury społecznej – 10% 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2025 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

1 000 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 
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Nazwa projektu 7. Aktywizacja seniorów na obszarze gminy Manowo 

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Zapewnienie wsparcia osobom w wieku senioralnym poprzez działania aktywizacyjne oraz dostęp do aktywności 
umożliwiających atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz wsparcie terapeutyczne. 

Opis problemu Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym będzie wymagał od gminy podjęcia działań mających na celu zapewnienia 
dostępu do form aktywizujących seniorów, poprzez między innymi działania ukierunkowane na objęcie opieką, dostępem 
do aktywności i wsparcia terapeutycznego. Działania podejmowane w środowisku będą przyczyniały się do obniżenia 
stopnia wykluczenia i mniejszego ponoszenia kosztów związanych z koniecznością zapewnienia wsparcia 
długoterminowego. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Organizowanie zajęć aktywizacyjnych 

2. Organizowanie zajęć terapeutycznych 

3. Realizacja działań animacyjnych 

4. Zapewnienie różnych form opieki 

5. Utworzenie Klubów Seniora 

Liczba zajęć aktywizacyjnych – 50 

Liczba realizowanych form opieki – 6 

Liczba realizowanych działań animacyjnych – 10  

 

Rezultaty Wzrost liczby seniorów korzystających z środowiskowych form opieki – 100 osób / rok 
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Wzrost form aktywizacyjnych i terapeutycznych udzielanych seniorom – 40 form / rok 

Wzrost jakości życia seniorów – 70% 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2026 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

1 200 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

 

Nazwa projektu 8. Budowa żłobka w miejscowości Bonin 

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom zamieszkującym gminę, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
aktywizacji kobiet w wieku produkcyjnym, które będą mogły podejmować aktywność zawodową. 

Opis problemu Brak możliwości skorzystania przez rodziców ze żłobka wpływa na konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej przez 
kobiety, które nie mają możliwości odpowiedniego zadbania o dzieci. Wpływa to na niższy potencjał gminy, ze względu na 
wzrost liczby osób niepracujących oraz spadek dochodów w rodzinach, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia 
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poziomu i jakości życia mieszkańców. Zapewnienie opieki dla dzieci uczęszczających do żłobka wpłynie na zwiększenie 
efektywności edukacyjnej dzieci oraz zapewnienie rodzicom możliwości zarobkowania, zwiększając poziom i jakość życia. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Budowa budynku oraz montaż stolarki otworowej 

2. Wymiana instalacji 

3. Roboty budowlane 

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych 

5. Zakup pomocy edukacyjnych 

Liczba wybudowanych budynków – 1 

Liczba zakupionej infrastruktury edukacyjnej – 20 

 

Rezultaty Wzrost liczby dzieci uczęszczających do żłobka – 30 / rok 

Wzrost stopnia aktywizacji zawodowej rodziców, w szczególności kobiet – 15% 

Planowany okres  realizacji 2022 - 2025 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

2 000 000,00 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

 

Nazwa projektu 9. Modernizacja oraz przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze gminy 
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Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów gminy poprzez budowę, przebudowę lub modernizację dróg, w 
szczególności zapewnienia wzrostu ilości dróg o utwardzonej nawierzchni, co przekłada się na wzrost jakości życia. 

Opis problemu Niewystarczający dostęp do utwardzonej nawierzchni dróg w gminie, co wpływa na niższą jakość życia mieszkańców oraz 
gorszą dostępność komunikacyjną obszarów, wpływającą na zmniejszenie rozwoju gospodarczego. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Przygotowanie projektów technicznych w zakresie 
budowy i przebudowy dróg 

2. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w 
miejscowości Bonin, Kretomino (ul. Zielonek, Śliwkowa, 
Poziomkowa, Boczniaków, Kościelna, Borowików, Rydzów, 
Lipowa), Cewlino (Osiedle przy Lesie, Cewlino – Kopanica), 
Manowo (ul. Sosnowa, Agrestowa, Sezamkowa, Brzozowa) 

Liczba przygotowanych projektów technicznych - 4 

Liczba wymienionej infrastruktury – 20 

Długość zmodernizowanych dróg – 6 km  

 

 

Rezultaty Wzrost długości dróg o utwardzonej nawierzchni w gminie – 6 km 

Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do dróg o utwardzonej nawierzchni – 5%  

Planowany okres  realizacji 2023 - 2027 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

8 000 000,00 zł  
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Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

 

Nazwa projektu 10. Stworzenie ścieżki edukacyjnej „Kamienne Kręgi” wraz z organizacją inscenizacji historycznej Gotów 

 

Odziaływanie projektu Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel projektu Organizowanie działań aktywizacyjnych opartych na potencjale historycznym obszaru wraz z włączeniem osób 
wykluczonych społecznie. 

Opis problemu Niewystarczający stopień zagospodarowania obszarów o wysokim potencjale historyczno-edukacyjnym na obszarze 
rewitalizacji, które mogą stanowić podstawę do aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Działania podejmowane w 
ramach projektu 

DZIAŁANIE WSKAŹNIK 

1. Uporządkowanie przestrzeni. 

2. Stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z tablicami 
historycznymi. 

3. Zatrudnienie animatorów. 

Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji – 2 ha 

Długość ścieżki poddanej rewitalizacji – 3 km 

Liczba zakupionej małej architektury – 15 
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4. Organizowanie inscenizacji historycznych. Liczba osób biorących udział w działaniach aktywizacyjnych – 
50 

Liczba zaktywizowanych osób wykluczonych - 3 

Rezultaty Wzrost liczby osób korzystających z bazy turystyczno - rekreacyjnej – 100 osób / rok 

Wzrost liczby organizowanych działań edukacyjno – społecznych – 5 działań / rok  

Planowany okres  realizacji 2024 - 2027 

 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość 

600 000,00 zł 

Przewidywane  
źródła finansowania  
 

Środki finansowe zewnętrzne (RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027) 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy 

Źródło: opracowanie własne



 
 
 
 

X Aspekty finansowe wdrażania Strategii Rozwoju i źródła finansowania  

 

Realizacja zaplanowanych celów strategicznych oraz określonych działań w ramach Strategii 

Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 wymaga dużych nakładów finansowych. Kwota 

potrzebna na realizację zaplanowanych projektów wynosi w przybliżeniu   27 000 000,00 zł.   

Realizacja wszystkich celów i zadań określonych w Strategii Rozwoju wymaga nakładów 

finansowych przekraczających możliwości budżetu gminy Manowo, dlatego niezbędne jest 

poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Należy starannie monitorować pojawiające 

się możliwości, różnego rodzaju krajowe i międzynarodowe programy związane z nową 

perspektywą finansową funduszy europejskich, a następnie bardzo skuteczne aplikować 

o wsparcie. Gmina Manowo posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na własny rozwój, w zawiązku z czyn należy w dalszym ciągu realizować politykę 

aplikacyjną w ramach środków zewnętrznych.   

Środki zabezpieczające realizację zadań zapisanych w poszczególnych celach strategicznych 

pochodzić będą między innymi z programów pomocowych UE, z programów rządowych, 

budżetu państwa, budżetu gminy Manowo,  ze środków zaangażowanych przez krajowych 

i zagranicznych inwestorów prywatnych, krajowych i zagranicznych organizacji 

pozarządowych, instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych. Planuje się, w ramach 

możliwości i ogłaszanych naborach, aplikowanie o środki zewnętrzne pochodzące z:  

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027   

 Funduszu Dróg Samorządowych  

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego 

 Środków Ministerstwa Sportu  

 Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Na etapie przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Manowo nie jest możliwe precyzyjne 

określenie programów operacyjnych oraz kwot dofinansowania projektów, z których 

jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła skorzystać, ponieważ sektorowe programy 
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rozwoju oraz pakiety regulacji prawnych są w fazie przygotowania do nowej perspektywy 

finansowej na lata 2021 – 2027.  

Tabela 37 Finansowanie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 

Lp. 
Zadanie 

Wartość 

realizacji [zł] 

1 Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczne i edukacyjne w 

gminie Manowo 
5 100 000,00 

2 Modernizacja oświetlenia ulicznego 1 300 000,00  

3 Budowa infrastruktury sportowej oraz placów zabaw w gminie Manowo 2 800 000,00 

4 Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 2 000 000,00 

5 Zapewnienie nowoczesnych form ogrzewania oraz źródeł energii na 

obszarze Gminy Manowo 
3 000 000,00 

6 Odnowa świetlicy wiejskiej w Cewlinie 1 000 000,00 

7 Aktywizacja seniorów na obszarze gminy Manowo 1 200 000,00 

8 Budowa żłobka w miejscowości Bonin 2 000 000,00 

9 Modernizacja oraz przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze 

gminy 
8 000 000,00 

10 Stworzenie ścieżki edukacyjnej „Kamienne Kręgi” wraz z organizacją 

inscenizacji historycznej Gotów 
600 000,00 

 Razem 27 000 000,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

XI System monitoringu i wdrażania Strategii  

 

Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 to kluczowy dokument realizacji polityki 

rozwoju gminy. W ramach realizacji zaplanowanych projektów, przewiduje się sporządzenie 

dokumentów wykonawczych, obowiązkowych lub fakultatywnych planów i programów, 

na podstawie których zostaną zrealizowane zaplanowane działania.  

 

Za monitorowanie Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 odpowiedzialny 

będzie powołany w tym celu Komitet Monitorująco-Ewaluacyjny, w skład którego wchodzić 
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będą różnorodne instytucje, co zapewni partycypacyjny charakter procesu monitoringu 

oraz ewaluacji. Rekomenduje się, aby byli to:  

 przedstawiciele urzędu gminy (w tym instytucji, z terenu gminy, m.in. dla których 

Urzędu Gminy jest organem prowadzącym), 

 przedstawiciele partnerów społecznych z terenu gminy (w szczególności 

przedstawiciele III sektora),   

 przedstawiciele powiatu (w kontekście spójności z działaniami realizowanymi  

z poziomu powiatu),  

 przedstawiciele województwa (w kontekście spójności z działaniami realizowanym 

z poziomu regionalnego),  

 

Zespół wspierać będzie wewnętrzny ewaluator/ekspert (powołany w ramach procedury 

zamówień publicznych na okres wdrażania Strategii Rozwoju Gminy), którego rolą będzie 

realizacja badań ewaluacyjnych oraz wsparcie eksperckie w zakresie prowadzonego 

monitoringu). Dodatkowo poszczególnym interwencjom w ramach strategii przypisana 

zostanie odpowiedzialność instytucjonalna, co pozwali w sposób uporządkowany 

monitorować efekty działań w ramach: 

 głównych problemów i wyzwań rozwojowych gminy,  

 celów i kierunków strategicznych rozwoju gminy,  

 finansowania wdrażania strategii gminy.   

Jednocześnie należy podkreślić, że system monitorowania Strategii Rozwoju Gminy bazuje 

na doświadczeniach wynikających z systemu obowiązującego w programach 

współfinansowanych środkami UE. Przede wszystkim wykorzystana zostanie: 

 cykliczna [przynajmniej roczna] ocena efektów realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

poprzez system wskaźników postępu rzeczowego (wskaźniki produktu i wskaźniki 

rezultatu) monitorowanych w postaci sprawozdań; rekomendowane wskaźniki składać 

będą się z następujących elementów: 

 nazwa wskaźnika,  

 definicja wskaźnika, 

 przypisanie wskaźnika do celu i kierunku strategicznego rozwoju Gminy,   

 jednostka miary, 

 wartość bazowa, 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY MANOWO NA LATA 2021-2027 
 

144 | S t r o n a  
 

 wartość docelowa,  

 źródło danych. 

 cykliczne spotkania [przynajmniej roczne] w zakresie formułowania rekomendacji 

usprawniających interwencję (w tym weryfikacja jej spójności w zakresie celów 

strategicznych oraz operacyjnych z dokumentami wyższego rzędu przede wszystkim na 

poziomie powiatu oraz regionu) organizowane we współpracy z wewnętrznym 

ewaluatorem; 

 monitoring projektów (w tym podmiotów) na terenie Gminy ze środków europejskich 

(RPO, programy krajowe).  

 

Jednocześnie uzupełnieniem monitoringu będzie system ewaluacji, który wspierać będzie 

trafność, skuteczność oraz efektywność wdrażania Strategii Rozwoju Gminy. Ewaluacja to 

obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach,  

tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych  

i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę  

w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności 

działania, polityki lub programu. W ramach realizowanych badań wykorzystywane będą: 

 Ewaluacja ex ante (warunek wypełnia już niniejsza strategia) – przeprowadzana w fazie 

wstępnej, gdy dokonywana jest analiza przyjętych rozwiązań pod kątem potencjalnej 

zdolności osiągnięcia efektów i poprawności konstrukcji wszystkich elementów danej 

interwencji. 

 Ewaluacja bieżąca (on-going) - przeprowadzana w trakcie realizacji, zwłaszcza 

w przypadku przedsięwzięć złożonych, o długim okresie wdrożenia, gdy możliwe 

i celowe są ich korekty. 

 Ewaluacja ex post – podsumowująca, zwykle o charakterze strategicznym, 

przeprowadzana po zakończeniu wdrażania interwencji. 

W ramach ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027 wykorzystane 

zostanie podejście metodologiczne oparte na teorii programów (logice interwencji), w tym 

w szczególności na teorii zmiany (TBIE). Celem tego rodzaju ewaluacji jest identyfikacja 

poszczególnych mechanizmów zmian, jakie wystąpiły w związku z wdrażaną interwencją 

i ocena czy były one zgodne z logiką tej interwencji. Ewaluacje tego typu wskazują dlaczego 

i jak działa określona interwencja. 
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Koniecznym uzupełnieniem działań ewaluacyjnych będzie zapewnienie adekwatnych 

i wiarygodnych źródeł danych potrzebnych do monitoringu interwencji oraz realizacji 

poszczególnych ewaluacji.  Wykorzystywane będą w tym celu dane zbierane przez Urząd 

Gminy, wytypowane instytucje gminne, GUS (BDL), a także pochodzące  

z systemu SL 2014 (w przypadku analizy projektów europejskich).  

Zrealizowane badania ewaluacyjne, wraz z wnioskami dotyczącymi dalszej realizacji Strategii 

będą przedstawiane Zespołowi Monitorująco-Ewaluacyjnego.  

 

XII Materiały wykorzystane do opracowania Strategii  

  

A. Dokumenty krajowe i ponadregionalne  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 

2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Załącznik do uchwały nr 16 Rady 

Ministrów z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Monitor Polski 2013, poz. 121. 

 Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce 

– Wnioski z analiz, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań 

Strukturalnych. 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Załącznik do uchwały 

nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski, poz. 252. 

 Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Rozwoju, Uchwała nr 198 Rady 

Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki 

Miejskiej, Monitor Polski, poz. 1235. 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony – miasta – obszary 

wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Uchwała Rady Ministrów z dnia 

13 lipca 2010, Monitor Polski 2011, nr 36, poz. 423. 

 Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, 2012, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2013 r. 

 Plan działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, 10 października 2013 r. 
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 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 23 maja 2014 r. z późn. zm. 

 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, 2014, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Załącznik do Uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2014 r., 

Monitor Polski 2014, poz. 452. 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Monitor Polski 2013, poz. 640. 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, 2012, Załącznik do Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 

25 września 2012 r. (poz. 882) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Dz.U. 

z 2009, nr 84, poz. 712. 

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2013, 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Uchwała nr 6 Rady 

Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r., w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 

r. (z perspektywą do 2030 r.), Monitor Polski 2013, poz. 75. 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, 

2012, Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012r., Monitor Polski 2012, 

poz. 839. 

 Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, 2009, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem 

Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, opracowanie z dnia 27 kwietnia 

2009 r. 

B. Dokumenty na szczeblu województwa  

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego 2030 

C. Dokumenty na szczeblu powiatowym 

 Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu 

koszalińskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024, Koszalin 

2017.  

 Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020. 
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D. Dokumenty na szczeblu gminnym 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. 

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na Lata 2015-2020.  

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2023.  

 Raport o stanie Gminy Manowo za rok 2019. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026.  

Literatura: 

 Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie za rok 2020. 

 Śleszyński P., Mazurek D., 2020, Obszary strategicznej interwencji, problemowe 

i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego, 

Studia Regionalne i Lokalne, 1, 79, s. 30-59. 

 Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I kwartale 

2020 r., GUS. 

Źródła danych: 

www.stat.gov.pl 

https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

https://www.gios.gov.pl/pl/ 

https://www.polskawliczbach.pl/ 

https://ceny.szybko.pl 

https://www.gddkia.gov.pl 

https://manowo.pl/ 

https://powietrze.gios.gov.pl/ 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
https://mapy.geoportal.gov.pl/
https://www.gios.gov.pl/pl/
https://ceny.szybko.pl/
https://www.gddkia.gov.pl/
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XIII Spis map, tabel, wykresów i zdjęć  
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