STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO
POWIAT KOSZALIŃSKI * WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
/TEKST JEDNOLITY – TOM I. DIAGNOZA STANU GMINY MANOWO/
ZAŁĄCZNIK NR 3A DO UCHWAŁY NR XIII/88/2011 RADY GMINY MANOWO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO DLA FARMY
ELEKTROWNI WIATROWYCH W OBRĘBACH BONIN I CEWLINO

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI”
główny projektant: dr inż. arch. DANIEL ZAŁUSKI – członek POIU nr G-012/2002
DOKUMENTY BAZOWE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO POWIAT KOSZALIŃSKI
* WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE (UCHWALONE UCHWAŁĄ NR XXXI/194/2005
RADY GMINY MANOWO Z DNIA 24 MARCA 2005 R.)
ZLECENIODAWCA: ZARZĄD GMINY MANOWO
ZLECENIOBIORCA: „ARCHI” PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA 75-359 KOSZALIN, UL.
KOŚCIUSZKOWCÓW 7
ZESPÓŁ AUTORSKI
GŁÓWNY PROJEKTANT

MGR INŻ. ARCH. LIDIA ZIELIŃSKA-LOREK
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 228/88 MGP i B

PROJEKTANCI

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ LOREK
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI OSADNICZEJ
MGR HALINA WOJCIESZYŃSKA-ŚWINICKA
ŚROD. PRZYROD. ROL. I GOSP. ROL.–LEŚNA
RZECZ. TUP W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
PRZYROD. W PLAN. PRZESTRZENNYM NR
EWID. 248 Z DNIA 28. 03. 1994 R.
MGR INŻ. KRYSTYNA BASTOWSKA
ŚRODOWISKO KULTUROWE
MGR INŻ. ELŻBIETA KRASNOPOLSKA
SYSTEMY INFRASTR. SANITARNEJ
MGR INŻ. EDWARD CZAJA
ELEKTROENERGETYKA
MGR INŻ. JAN SONTOWSKI
SYSTEMY TRANSPORTU UPR. URB. NR 811/89
MGP i B

PRACE FORMALNE

LEOKADIA WIKTORKO

PRACE TECHNICZNE

TECH. BUD. MAŁGORZATA STYPUŁKOWSKA

KOSZALIN, II KWARTAŁ 1999 ROK
1

UWAGA!
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GMINY MANOWO
POWIAT KOSZALIŃSKI * WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

TOM I
DIAGNOZA STANU GMINY MANOWO (TEKST)
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. Przedmiot i zadania studium.
2. Podstawa opracowania.
3. Zespół autorski.
4. Ogólne dane o gminie Manowo.
5. Uwarunkowania wynikające z wymogów ponadlokalnej koordynacji przestrzennej.
6. Materiały wejściowe.
II. POŁOŻENIE I POZYCJA GMINY MANOWO W POW. KOSZALIŃSKIM
1. Położenie
2. Podstawowe dane o gminie, funkcje gminy.
3. Infrastruktura techniczna z oceną jej wyposażenia na tle powiatu
4. Powiązania zewnętrzne
4.1. Powiązania przyrodnicze
4.2. Powiązania komunikacyjne
4.3. Powiązania infrastrukturalne
III. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1. Analiza struktury przestrzennej środowiska przyrod.
- jednostki podziału fizyczno-geograf., formy geomorfol.
- analiza cech podstawowych komponentów środowiska: rzeźba terenu i budowa
podłoża
- wody gruntowe, gleby
- szata roślinna, wody powierzchniowe
- klimat lokalny
2. Ocena potencjału przyrodniczego środowiska.
a) potencjał samoregulacyjno – odpornościowy
b) potencjał zasobów użytkowych c)
potencjał behawioralny
3. Stan środowiska przyrodniczego-zagrożenia.
4. Obszary objęte prawną ochroną oraz rekomend. do ochrony.
5. Wnioski końcowe-podatność na ekorozwój.
Załącznik - jezioro Lubiatowskie- rezerwat przyrody.
IV. ZASOBY I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.
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1. Ogólna charakterystyka środowiska kulturowego gminy.
2. Charakterystyka krajobrazu kulturowego wsi-zabytkowe układy ruralistyczne.
3. Zasoby dziedzictwa kulturowego-zabytkowe obiekty nieruchome.
3.1. Architektura i budownictwo
3.2. Parki
3.3. Cmentarze
4. Charakterystyka zasobów archeologicznego środowiska kulturowego.
4.1. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
4.2. Nowe odkrycia archeologiczne
4.3. Wykaz wartościowych stanowisk archeologicznych
5. Gminna ewidencja zabytków
V. KONDYCJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA GMINY.
1. Sytuacja społeczna gminy
1.1. Demografia
1.2. Rynek pracy
1.3. Mieszkalnictwo
2. Infrastruktura społeczna
2.1. Administracja
2.2. Oświata
2.3. Kultura
2.4. Zdrowie i opieka społeczna
2.5. Straż pożarna
2.6. Łączność
2.7. Służba bezpieczeństwa
2.8. Handel, gastronomia
2.9. Cmentarze
2.10. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny
3. Budżet gminy
VI. FUNKCJE GOSPODARCZE.
1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej
2. Gospodarka leśna
3. Turystyka i wypoczynek
4. Pozostałe funkcje gospodarcze
VII. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.
1. Warunki mieszkaniowe
2. Praca zawodowa, dochody
3. Dostępność do usług
4. Możliwość wypoczynku
VIII. KOMUNIKACJA.
1. Drogi krajowe, wojewódzkie powiatowe i gminne
2. Linie autobusowe z przystankami
3. Piesze szlaki turystyczne i drogi rowerowe
IX. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
1. Zaopatrzenia w wodę
2. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków sanitarnych
3. Odprowadzenie wód deszczowych
4. Zaopatrzenie w gaz
5. Ogrzewnictwo
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6.
7.
8.
9.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
Telekomunikacja
Usuwanie odpadów
Melioracja

X. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI.
XI. UWARUNKOWANIA PRAWNE - STRUTKURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.
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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. Przedmiot i zadania studium.
Przedmiotem opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jest Gmina Manowo położona w powiecie koszalińskim województwa zachodniopomorskiego.
Podstawowymi zadaniami studium jako jedynego dokumentu planistycznego sporządzonego dla
obszaru całej gminy są:
• Rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów
związanych z jej rozwojem.
• Sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej
gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego.
• Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów.
• Promocja rozwoju gminy.
W wyniku studium powinno nastąpić określenie:
• obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego,
• obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
• obszarów zabudowanych, z wskazaniem obszarów wymagających przekształceń bądź
rehabilitacji,
• obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (potencjalne tereny rozwojowe),
• obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia planów miejscowych (w tym obowiązkiem
określonym w wyniku studium ze względu na istniejące, szczególne uwarunkowania),
• ogólnych zasad i kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej (w tym
komunikacji), oraz lokalnych wartości środowiska przyrodniczego i występujących zagrożeń
środowiskowych.
Końcowe wyniki studium uchwalone przez radę gminy stanowią dokument mający charakter aktu
kierownictwa wewnętrznego. Uchwała dotycząca studium zawiera decyzje o charakterze
strategicznym. Stanowi własne zobowiązanie władzy samorządowej, podejmując tę uchwałę nie
stanowi przepisu gminnego, tym samym nie ma mocy powszechnie obowiązującej na obszarze
gminy. Jako podejmowana w trybie planowania miejscowego, stanowi podstawę rozwiązań w
planach miejscowych dotyczących obszarów objętych studium.
2. Podstawa opracowania.
a) Umowa nr 2/98 z dnia 27.03.1998 roku pomiędzy Zarządem Gminy Manowo, a Pracownią
Projektowo-Usługową “Archi” Koszalin, ulica Kościuszkowców 7, na opracowanie
“Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Manowo”.
b) Umowa nr 1/06/2003 z dnia 30.06.2003 r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Manowo,
a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „DEMBEX” Zakład Ochrony Środowiska
Jan Myszkier, na opracowanie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo w obrębie Kretomino”, wraz z
aneksem do umowy z dnia 23.07.2004 r.
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi
zmianami) o zagospodarowaniu przestrzennym, zastąpiona ustawą z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi
zmianami).
d) Uchwała Rady Gminy Manowo Nr XLII/251/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo.
e) Uchwała nr XXXIX/305/2002 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie
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przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębach Wyszebórz Dęborogi, Cewlino i Manowo;
f) Uchwała nr XLI/327/2002 Rady Gminy Manowo z dnia 18 września 2002 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębie Rosnowo;
g) Uchwała nr XIV/98/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębie Kretomino;
h) Uchwała nr XVI/105/99 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Manowo;
i) Uchwała nr VI/37/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębach Wyszebórz, Dęborogi, Cewlino i Manowo;
j) Uchwała nr X/68/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębie Rosnowo;
k) Wnioski organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium, o których
mowa w art. 11 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz 717, z późniejszymi
zmianami), w zakresie zmiany studium, o którym mowa w uchwale nr XIV/98/2003 Rady
Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w obrębie
Kretomino;
l) Uchwała nr IX/61/2007 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2007 r. o przystąpieniu
do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i
Cewlino;
m) Wnioski organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium, o
których mowa w art. 11 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz 717 z późn. zm.), w
zakresie zmiany studium, o którym mowa w uchwale nr IX/61/2007 Rady Gminy
Manowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla
farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino;
n) Wojewódzki Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2012, uchwała Nr
XX/197/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 17.06.2008r.
o) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, uchwała
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 22.06.2010r.
p) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego,
uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn.
19.10.2010r.
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3. Zespół autorski.
Jednostka autorska: “Archi” Pracownia Projektowo- usługowa
75-359 Koszalin, ul. Kościuszkowców 7.
Główny projektant: mgr inż. arch. Lidia Zielińska - Lorek
kierunki polityki przestrzennej
uprawnienia w zakresie planowania przestrzennego
nr 228/88 MGP i B
Projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Lorek
Kształtowanie przestrzeni osadniczej
mgr Halina Wojcieszyńska-Świnicka
środowisko przyrodnicze, gospodarka rolna i leśna
mgr Edward Czaja
systemy energetyczne
mgr inż. Jan Sontowski
systemy transportu
inż. Elżbieta Krasnopolska
systemy infrastruktury sanitarnej
Prace formalne: Leokadia Wiktorko
Prace techniczne: tech. bud. Małgorzata Stypułkowska
W zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Manowo w obrębie Kretomino:
Generalny projektant: mgr inż. arch. Lidia Zielińska Lorek,
Członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów Z-57;
Główny projektant: mgr inż. arch. Marek Perepeczo,
Członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów Z-5;
Projektanci: Środowisko przyrodnicze, ochrona środowiska:
dr inż. Ryszard
Ingielewicz, mgr inż. Jan
Myszkier,
dr inż. Adam Zagubień;
Środowisko kulturowe:
mgr inż. arch. Monika Sielewska;
Archeologia:
mgr Jolanta Ilkiewicz;
elektroenergetyka, teletechnika:
mgr inż. Edward Czaja;
infrastruktura sanitarna, prace formalne:
mgr inż. Jan Myszkier;
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4. Ogólne dane.
- liczba mieszkańców gminy - 6479 (1997 r.); 6545 (2008 r.); 6228 (2011 r.)
- powierzchnia terenu ogółem - 18857 ha
- główne funkcje gminy: rolnictwo i leśnictwo

5. Uwarunkowania wynikające z wymogów ponadlokalnej koordynacji
przestrzennej.
W projekcie: “Studium zagospodarowania przestrzennego województwa koszalińskiego”
proponuje się następujący zestaw zadań o charakterze ponadlokalnym:
- w zakresie ochrony środowiska:
• rozbudowa systemu obszarów chronionych w nawiązaniu do zgeneralizowanej
waloryzacji środowiska przyrodniczego całego województwa.
• Uszczegółowienie projektowanych dużych form ochrony i wyznaczenie innych
mniejszych form.
- w zakresie komunikacji:
• zarezerwować teren pod korytarz projektowanej drogi ekspresowej S-11 z
uwzględnieniem obejścia miejscowości Manowo.
• Zjazdy z docelowej drogi S-11 tylko w miejscach węzłów.
- w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadkami:
• uwzględnienie ochrony pośredniej ujęć wody dla Koszalina Mostowo I i Mostowo II
• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie
Zestaw ważnych zadań o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w w/w projekcie studium są
zbieżne z wnioskami Urzędu Gminy w Manowie zawartymi w piśmie a dnia 8.05.1996 roku nr
GKB 7323/1/96 skierowanego do Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w
Koszalinie akcentującego:
- przebudowę drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – Koszalin - Poznań
- uwzględnienie w opracowań wyższego rzędu w zakresie:
o systemu obszarów chronionych istniejących i projektowanych
o systemu powiązań infrastruktury turystycznej
- działania związane z ochroną środowiska: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boninie i
Rosnowie oraz rozbudowa gazociągów.
- modyfikacja przepisów zezwalających na inny niż obowiązujący aktualnie sposób
pozyskiwania terenów leśnych dla zagospodarowania turystycznego (będących w posiadaniu
Skarbu Państwa - ALP).
Zadania o charakterze ponadlokalnym wynikające z „Programu rozwoju sektora
energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015r. z częścią prognostyczną
do 2030r.”
Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim został
przygotowywany przez samorząd wojewódzki i stanowi branżowy dokument o charakterze
operacyjno-wdrożeniowym, w głównej mierze mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego regionu, uporządkowanie kwestii związanych ze stanem technicznym
infrastruktury energetycznej, relacji między podmiotami rynku energetycznego województwa
(zarówno na poziomie samorządowym jak i w relacjach Urząd Regulacji Energetyki –
samorząd – energetyczne podmioty gospodarcze), jak również wskazujący kierunki rozwoju
energetyki w regionie.
Opracowanie zawiera ocenę obecnego stanu energetyki na terenie województwa
zachodniopomorskiego, trendy i kierunki rozwojowe wraz z celami głównymi i szczegółowymi
oraz ramy finansowe przewidywanych zmian. Rozwój ten musi być powiązany z rozwojem
całego kraju i uwzględniać zmiany zapotrzebowania na różne rodzaje energii lub jej
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nośników, konieczność redukcji emisji pochodzących z obiektów energetycznych oraz
różnorodność uwarunkowań geopolitycznych i zjawisk globalnych. Program rozwoju sektora
energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku z częścią
prognostyczna do 2030 r. został zaprezentowany w lipcu 2010 roku i przygotowany został
przez samorząd wojewódzki w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regiony,
uporządkowanie kwestii związanych ze stanem technicznym infrastruktury energetycznej
oraz określenia kierunków rozwoju energetyki w regionie. W diagnozie stanu energetycznego
stwierdzono, że województwo zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem w Polsce w
wykorzystaniu energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Z pięciu największych
instalacji wiatrowych w Polsce trzy działają w województwie zachodniopomorskim. Istniejący
potencjał województwa oraz zamierzenia inwestorów pozwalają prognozować dalszy znaczący
wzrost energetyki wiatrowej od 2000 – 3000 MWe w perspektywie do 2030 roku. Osiągnięcie
wymagań unijnych w zakresie energii odnawialnej wymagać będzie produkcji energii
elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku na poziomie 31 000 GWh. W
„Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” przyjęto, że w 2015 roku energia odnawialna
osiągnie wielkość produkcji energii elektrycznej na poziomie 17 000 GWh, natomiast w 2030
roku - poziom 38 000 GWh. Największy udział mieć będzie energia z elektrowni wiatrowych w
2015 roku – 7800 GWh i w 2030 roku- 18 000 GWh.
Do „Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do
2015 roku z częścią prognostyczną do 2030 r.” zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i
ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została strategiczna prognoza
oddziaływania na środowisko. W Prognozie poszczególnym zadań określonym w Programu
przypisano kategorie ich oddziaływań na środowisko, dzieląc elektrownie wiatrowe na:
1. farmy wiatrowe (moc 1000 - 2000 MW) – duże zespoły elektrowni wiatrowych z
następującymi kategoriami oddziaływania na środowisko:
• zajęcie i przekształcenie powierzchni ziemi/ terenu,
• zniszczenie/przekształcenie roślinności,
• przekształcenie gleby,
• przekształcenie krajobrazu,
• zagrożenie dla zwierząt, zwłaszcza dla ptaków i nietoperzy (płoszenie, bezpośrednie
kolizje),
• hałas,
• efekt rozbłysków i efekt migotania cieni,
• promieniowanie elektromagnetyczne (nz),
• źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą być urządzenia towarzyszące
– stacje i linie elektroenergetyczne,
2. małe zespoły elektrowni wiatrowych o mocy do 180 MW z następującymi kategoriami
oddziaływania na środowisko:
• zajęcie i przekształcenie powierzchni ziemi (nz),
• zniszczenie/przekształcenie roślinności (nz),
• przekształcenie gleby (nz),
• przekształcenie krajobrazu,
• zagrożenie dla zwierząt, zwłaszcza dla ptaków i nietoperzy (płoszenie, bezpośrednie
kolizje),
• hałas,
• efekt rozbłysków i efekt migotania cieni,
• promieniowanie elektromagnetyczne (nz),
9

•

źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą być urządzenia towarzyszące –
stacje i linie elektroenergetyczne.
(nz) – oddziaływania nieznaczące (np. ze względu na niewielką powierzchnię zajętego
areału, niewielką ilość wytwarzanych zanieczyszczeń, niewielka moc akustyczną, niewielki
zasięg przestrzenny, itp.)

Tabela nr 1
Ocena oddziaływań negatywnych i pozytywnych
środowiska zadań Programu. Elektroenergetyka.

na

poszczególne

komponenty

Objaśnienia do tabel:
N – oddziaływania negatywne; P – oddziaływania pozytywne; TO – typy oddziaływań; bp
– bezpośrednie;
ps – pośrednie; w – wtórne; k – krótkotrwałe; d – długotrwałe – permanentne
(permanentne zagrożenie)
t – trwałe (nieodwracalne); 1) w przypadku szczegółowej lokalizacji w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsc stałego przebywania ludzi.
W podsumowaniu do prognozy napisano, że przeprowadzona punktowa (w skali 0 - 3)
ocena potencjalnego oddziaływania na poszczególne rodzaje receptorów (komponenty
środowiska, krajobraz oraz zdrowie i życie ludzi) wykazała nieznaczne albo o niewielkim
zasięgu przestrzennym negatywne oddziaływanie na środowisko. Jedynie w przypadku
elektrowni jądrowej niektóre aspekty jej oddziaływania uznano za znaczące. Dotyczy to
wpływu na wody. Ze względu na znaczne rozmiary obiektu, pewne oddziaływanie może
dotyczyć powierzchni i ziemi, gleby, szaty roślinnej, stanowisk zwierząt – a zatem i
bioróżnorodności - ze względu na duży areał terenu, który będzie istotnie przekształcony.
Zaznaczyć przy tym należy, że w ocenie nie uwzględniono skutków awarii, które
spowodować mogą skażenie środowiska o ogromnym znaczeniu i zasięgu. Sytuacji
awaryjnych nie uwzględniono także w ocenie innych obiektów, jak np. gazociągów,
kotłów cieplnych itp. Z innych zadań Programu do bardziej znaczących (liczba punktów
2) zaliczyć można m.in.:
• instalacje energetyczne (w tym oparte na biopaliwe), w których występują procesy
spalania (ze względu na pewne emisje zanieczyszczeń powietrza),
• linie elektroenergetyczne, głównie ze względu na ich pewne „barierowe”
oddziaływanie, ale także konieczną wycinkę roślinności (w szczególności
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•

zakrzewień) i stałe powstrzymywanie sukcesji naturalnej (niedopuszczanie do
odrostu drzew i krzewów); uwzględniono także emisję hałasu,
instalacje termicznej utylizacji odpadów, ze względu na ewentualną emisję
zanieczyszczeń powietrza oraz znaczne zużycie wody,
GPZ – z uwagi na emisję hałasu, niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego oraz zajęcia znacznego areału pod budowę.

Realizacja programu – jak wynika z przeprowadzonej oceny – przynieść może szereg
korzystnych efektów ekologicznych. Wynika to z dużego nacisku, jaki kładziony jest
w projekcie Programu na rozwój energetyki odnawialnej, w tym bezemisyjnej.
Pozytywne efekty ekologiczne wiążą się też z takimi kategoriami zadań, jak modernizacje
i optymalizacje, dzięki którym w szczególności uzyskuje się lepsze parametry spalania
lub ograniczanie strat energii (jej oszczędzanie).

Zadania o charakterze ponadlokalnym wynikające ze „Strategii Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2002-2015” wraz z prognozą
Opracowana „Aktualizacja strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa
zachodniopomorskiego na lata 2002-2015” była wyrazem polityki regionalnej wobec obszarów
wiejskich i rolnictwa przy założeniu wielofunkcyjności tych obszarów. Strategia uwzględnia
zasady zrównoważonego rozwoju i wskazuje kierunki działań zmierzających do różnicowania
działalności na obszarach wiejskich dającej szansę na zwiększenie aktywności mieszkańców
wsi i pozyskanie alternatywnych, poza rolniczych, źródeł dochodów. Przy zmniejszającym się
zatrudnieniu w rolnictwie, potrzebę znalezienia alternatywnych źródeł dochodu
gwarantujących odpowiedni standard życia mieszkańców, można osiągnąć przez wsparcie
takich dziedzin jak: edukacja, ochrona zdrowia, kultura, dostęp do Internetu, rozwój
przedsiębiorczości, inwestycje infrastrukturalne, krzewienie dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i krajobrazowego. Diagnoza stanu obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa
oraz ich analiza przeprowadzona w ramach opracowanej Strategii pozwoliła na
sformułowanie trzech głównych celów strategicznych, którym przyporządkowano 14 celów
operacyjnych, w których wskazano kierunki działań pozwalające osiągnąć zakładane cele.
Cel strategiczny nr 1
• Podniesienie jakości i poziomu życia na obszarach wiejskich
Cele operacyjne
• Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach wiejskich.
• Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
• Poprawa usług publicznych na terenach wiejskich
• Tworzenie infrastruktury informatycznej
Cel strategiczny nr 2
• Nowoczesne, zrównoważone, konkurencyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze
Cele operacyjne
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•
•
•
•

Poprawa jakości i efektywności produkcji rolnej i przetwórstwa
Wzrost poziomu kwalifikacji i transfer wiedzy
Kształtowanie właściwej struktury agrarnej
Wspieranie działań integrujących producentów
Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do dywersyfikacji produkcji rolniczej

Cel strategiczny nr 3
• Aktywizacja ludności wiejskiej
Cele operacyjne
• Poprawa warunków edukacji i rozwoju zawodowego
• Wspieranie działalności LGD
• Aktywizowanie poprzez szkolenia i doradztwo
• Różnicowanie działalności rolniczej
• Identyfikacja i promocja produktów rolnictwa i rybołówstwa o charakterze tradycyjnym
W Prognozie oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu pn. Strategia rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015 w
celu wskazania potencjalnego oddziaływania poszczególnych działań posłużono się strefami
funkcjonalno-przestrzennymi wyodrębnionymi w Strategii Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego do roku 2020. Obszar objęty projektem analizowanego planu tak jak
i cała gmina Manowo zaliczony został do VI Strefa intensywnego, wielofunkcyjnego rozwoju i
urbanizacji – koszaliński obszar węzłowy – strefa dynamicznej aktywizacji gospodarczej,
intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju i przekształceń przestrzennych w Koszalinie i na
terenach otaczających. Komplementarny w stosunku do Szczecina ośrodek obsługi regionu,
centrum gospodarczo – naukowo – kulturalne, ośrodek obsługi ruchu turystycznego. Na
północy i południu tej strefy występują obszary chronionego krajobrazu. Urbanizacja w tej
strefie skupia się na ograniczaniu funkcji rolniczej w strefie podmiejskiej i wielofunkcyjnym
intensywnym rozwoju przyległych obszarów wiejskich. W Strategii a następnie w Prognozie
stwierdzono, że w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej najistotniejsze znaczenie mieć
będą inwestycje o charakterze liniowym m.in. budowa i modernizacja dróg, budowa sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa i modernizacja sieci elektrycznych, gazowych,
telefonicznych i internetu. Rola tych inwestycji w rozwoju obszarów wiejskich nie zamyka się
na poziomie poprawy standardu życia mieszkańców, ale oddziałuje także na zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Faza realizacyjna przedsięwzięć
infrastrukturalnych i jej niekorzystne oddziaływanie na środowisko ma charakter głównie
okresowy. Faza eksploatacyjna przedsięwzięć infrastrukturalnych poprawiających warunki
życia na wsi zasadniczo korzystnie wpływa na stan środowiska. Zamiana zbiorników
bezodpływowych na system kanalizacyjny, czy doprowadzenie gazu, który zastąpi tradycyjne
paliwa stałe lub nawet odpady, na bardziej przyjazne środowisku nośniki energii, mimo
negatywnych oddziaływań na środowisko na etapie realizacyjnym są niewątpliwie korzystne
dla środowiska na etapie ich eksploatacji. Przy realizacji między innymi wymienionych
przedsięwzięć infrastrukturalnych, szczególnie o charakterze inwestycji liniowych
(sieciowych) należy liczyć się z możliwością wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań
na różnorodność biologiczną i obszary Natura 2000. Konflikty między ekonomiczną a
ekologiczną stroną planowanych przedsięwzięć mają charakter szczególny i wynikają z
planowanego przebiegu tych inwestycji w kontekście granic obszarów przyrodniczo cennych.
W warunkach wystąpienia takiego konfliktu, przy braku możliwości alternatywnego
przebiegu planowanej inwestycji, należy uwzględnić kompensację przyrodniczą, która będzie
wpływać na czas i koszty realizacji planowanych przedsięwzięć. Na terenie województwa
zachodniopomorskiego, znaczny odsetek powierzchni regionu objęty jest ochroną prawną
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związaną z wysokimi walorami przyrodniczymi. W tym kontekście planowanie przebiegu
poszczególnych inwestycji może wiązać się z ujawnieniem konfliktów lokalizacyjnych. W
takich sytuacjach w procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania
poszczególnych przedsięwzięć na środowisko, inwestor jest zobligowany do wskazania
możliwych konfliktów i zaproponowania rozwiązań alternatywnych, z uwzględnieniem
także tych najbardziej korzystnych dla środowiska. W przypadku, kiedy zmiana
lokalizacji lub inna modyfikacja planowanego przedsięwzięcia nie gwarantuje
zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko należy uwzględnić działania
łagodzące (ograniczające niekorzystny wpływ) lub rekompensujące straty przyrodnicze
(kompensacja przyrodnicza).
Poprawa warunków życia na wsi oraz poprawa skomunikowania obszarów wiejskich z
miastem może pogłębić postępujący samoczynnie proces suburbanizacji, przejawiający
się „rozlewaniem” miast na tereny obszarów wiejskich. Negatywne skutki środowiskowe
tego procesu obejmują przede wszystkim zmiany sposobów użytkowania gruntów przez
wyłączanie ich z produkcji. Proces ten jednak dotyczy obszarów sąsiadujących z dużymi
miastami, gdzie stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną jest zadowalający i
zmiany w tym zakresie nie będą miały charakteru bardzo dynamicznego, raczej będą
pogłębiały istniejący trend w tym zakresie.

6. Materiały wejściowe
- Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo zatwierdzony
Uchwałą Rady Narodowej w Manowie nr XXVI/48/83 z dnia 31 stycznia 1983 roku, (Dz.
Urz. WRN nr l3 poz. 51 podtrzymanego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Manowie nr
XI/35/90 z dnia 28 lutego 1990 roku. (Dz. Urz. Woj. K oszalińskiego, Nr ll, poz. 146 z
1990 r).
- Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo:
Uchwała Rady Gminy w Manowie Nr XXVI/151/93 z dnia 23.06.1993 roku. (Dz. Urz. Woj.
Koszalińskiego nr l9, poz. l80 z 1993 r.).
- Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona Uchwałą
Nr XXVI/203/97 Rady Gminy w Manowie z dnia 27 listopada 1997 r. dot. przeznaczenia
działki zagrodowej w Wyszeborzu. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego).
- Zmiana m. ogól. pl. zagosp. przestrz. zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy w Manowie Nr
XLI/236/98 z dnia 25 marca 1998 roku dot. przeznaczenia działki rolnej w Grzybnicy
(Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego).
- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo
zatwierdzona uchwałą nr XXI/154/00 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 27, poz. 326).
- Pismo Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Koszalinie z dnia 28.07.1998 roku,
w którym przedstawiono zadania do ewentualnego uwzględnienia w niniejszym
"Studium.." określone na podstawie projektu studium zagospodarowania przestrzennego
województwa koszalińskiego w ramach ponadlokalnej koordynacji przestrzennej.
- Pismo Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Koszalinie z dnia
14.08.1998 roku nr WO PS0Z-5346-R-26/98 przesyłającego wnioski w zakresie ochrony
środowiska kulturowego.
- Pismo Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Koszalinie z dnia 21.05.1998 roku nr DODP-14361/26/98 dot. przesyłające wnioski do uwzględnienia w "Studium... ".
- Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Kolejki Wąskotorowej w Koszalinie z dnia 26.05.1998 roku.
- Pismo Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie z dnia 21.05.1998 roku
znak 1908/98. Wnioski ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.
Koszalina.
- Uchwała Nr XXXV/357/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 05 września 1997 roku - str.
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1-29. Załącznik Nr 4 do w/w uchwały - dyspozycje szczegółowe dla obszarów
elementarnych.- str. 1-108.
- Poradnik metodyczny do opracowania "Studium.." opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. w roku 1996.
- Dane statystyczne dla województwa koszalińskiego i gminy wykonane przez Wojewódzki
Urząd Statystyczny w Koszalinie.
- Mapa (odbitka ozalidowa) terenu opracowania w skali 1:10000.
- Program społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Manowo do roku 2000. (opracowanie
Rady Gminy Manowo).
- Koncepcja tras rowerowych na terenie gmin: Będzino, Biesiekierz, Koszalin, Manowo, Mielno,
Sianów, Świeszyno. – Opracowanie wykonane przez Fundację – Agencję Rozwoju
Regionalnego w Koszalinie w roku 1995.
- Mapy ewidencyjne w skali 1:5000 i 1:2000 (odbitka ozalidowa) terenu oraz wypisy z rejestru
gruntów stan na 1998.11.26.
- Inwentaryzacja terenowa dla potrzeb opracowania wykonana w II, III kwartale 1998 roku w
skali 1:1000.
- Program ochrony środowiska dla gminy Manowo do roku 2007 z perspektywą do roku
2012; Eko-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa 2005;
- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo (stan na 31
grudnia 2006 r.), autor opracowania: mgr inż. Marcin Gałka, sprawdził: Sekretarz Gminy
Manowo mgr Irena Oleksy;
- Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne Gminy Manowo; Pracownia Projektowa
GEO-GRAF, 2008;
- Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2009 – 2013; Autorzy opracowania:
VERBUM Szczecin (mgr Maria Witek, mgr Waldemar Witek), Szczecin 2009.
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II. POŁOŻENIE I POZYCJA GMINY MANOWO W POWIECIE KOSZALIŃSKIM.
1. POŁOŻENIE.
Gmina Manowo leży w środkowej części powiatu koszalińskiego województwa
zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z miastem Koszalinem oraz gminami mięjsko-wiejskimi Sianów,
Bobolice, Polanów i gminą wiejską Świeszyno. Miejscowości gminy Manowo łączy sieć dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gmina oddalona jest od miasta Koszalina o
8,0-18,0 km (krańce gminy).

2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE, FUNKCJE GMINY.
2.1. Podstawowe dane o gminie.
- powierzchnia geodezyjna
18857 ha
- ilość obrębów
11
- ilość sołectw
8
- miejscowości zamieszkałe (razem 23): Manowo, Kretomino, Bonin, Cewlino, Kopanica,
Kostrzewa, Wyszebórz, Dęborogi, Policko, Wyszewo, Kliszno, Wiewiórowo, Grzybnica,
Grzybniczka, Kopanino, Grąpa, Gajewo, Poniki, Rosnowo, Mostowo, Jagielno, Lisewo,
Zacisze.
- wsie: 11
- ilość mieszkańców 6479 (1997r.), 6545 (2008r.); 6228 (2011 r.)
- ilość indywid. gospodarstw rolnych 355
- powierzchnia użytków rolnych 4367 ha
2.2. Funkcje gminy.
2.2.1. Rolnictwo.
Na terenie gminy jest (zgodnie z wykazem gruntów na 01.01.1998 - roczne sprawozdanie) 4367 ha
użytków rolnych co startowi 23,2% powierzchni gminy w tym 2324 ha stanowiące własność
rolników indywidualnych (355 gospodarstw rolnych). W posiadaniu AWRSP znajduje się 762 ha
użytków rolnych.
Z klasyfikacji bonitacyjnej wynika, że około 62% pow. gruntów ornych (klasy III, IVa i IVb)
należy do dość żyznych. W kompleksie przydatności glebowo-rolniczej zdecydowanie przeważają
kompleksy żytnie najbardziej optymalne dla upraw żyta i ziemniaków. Duży jest udział kompleksów
słabych, wytworzonych z utworów piaszczystych, mało żyznych. Gleby w gminie Manowo należą do
czystych, nie zawierają skażeń metalami ciężkimi. Są korzystne dla upraw ekologicznych.
Średnie plony uzyskane z l ha są zbliżone, często niższe aniżeli średnie dla byłego
woj.kosza1ińskiego. Obsada bydła i trzody chlewnej na l00 ha użytków rolnych w gospodarstwach
indywidualnych wynosiła: bydła 36,5 sztuk (średnia woj.29,2), trzody chlewnej 45,5 sztuk(średnia
woj.66,5).
Istniejące budynki inwentarskie nie są wykorzystane w 100%; obiekty w byłych PGR częściowo
są zdewastowane, pozostałe nie w pełni wykorzystane.
Nowoczesną produkcję rolną prowadzi niewiele gospodarstw. Na terenie gminy w Boninie działa
Instytut Hodowli Ziemniaka.
2.2.2. Leśnictwo.
W gminie Manowo lasy zajmują powierzchnię 12230 ha t.j. 62,9 % całej powierzchni. Lasy
stanowiące własność prywatną zajmują zaledwie 23 ha. Lasy państwowe administrowane są przez
trzy nadleśnictwa: Manowo (9023,76 ha), Tychowo (2442,90ha), Bobolice 913,91). Dominującymi
typami siedliskowymi są bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży. Zatrudnienie
w gospodarce leśnej w gminie nie jest duże, większość prac w lesie prowadzą firmy prywatne.
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Surowiec wywożony jest do tartaku w Manowie, do zakładów przemysłu drzewnego w Kar1inie,
Szczecinku, Sławnie oraz do kilkunastu drobnych odbiorców. Według planu urządzenia lasu (19962006) wyróżnia się następujące gospodarstwa leśne: specjalne, zrębowe, przerębowo-zrębowe i
przerębowe.
Prognoza stanu zasobów drzewnych na dalsze 10-lecie przedstawia się korzystnie.
2.2.3.Turystyka i wypoczynek.
Liczba miejsc noclegowych wg danych Urzędu Gminy w wynosi 652, w tym całoroczna 94. Stawia
to gminę na tle byłego w. koszalińskiego i Związku Gmin, w których prym wiedzie gmina Mielno,
na dalszym miejscu. Miejsca wypoczynku, udostępnione i zagospodarowane znajdują się nad
jeziorem Rosnowskim w m. Mostowo i oraz nad jeziorami: Kąpielowe (Czaple) i (Raczę). Przez
obszary leśne wiodą szlaki pieszej i rowerowej, a rzeka Radew jest wędrówek kajakowych. Lasy w
gminie są penetrowane przez ludność m. Koszalina zarówno w celach turystycznych jak i zbierania
runa leśnego.
2.2.4.Pozostałe funkcje gospodarcze.
Pozostałe funkcje gminy to: działalność produkcyjna /przetwórstwo/; budownictwo; handel;
administracja; edukacja; służba zdrowia i opieka socjalna. Funkcje te w dużej mierze
zabezpieczają potrzeby gminy i działają na rzecz sąsiadującego z gminą miasta Koszalina.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Z OCENĄ JEJ WYPOSAŻENIA
NA TLE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO.
1. Zaopatrzenie w wodę obejmuje wszystkie miejscowości gminy. Gmina zwodociągowana jest
w 98%. Długość sieci wodociągowej na koniec 2006r. wynosiła 59,37km. Magistrala
wodociągowa zabezpieczająca w wodę miasto Koszalin i miejscowości nadmorskie z ujęcia
w Mostowie zaopatruje w wodę m. Mostowo, Kliszno, Wyszebórz, Manowo i
miejscowości po zachodniej stronie drogi do Wyszeborza. Pozostałe miejscowości
zaopatrywane są w wodę z własnych ujęć. Tylko pewna niewielka ilość rozproszonych
gospodarstw zaopatrywana jest w wodę ze studni.
2. Gmina Manowo posiada 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w
miejscowości Rosnowo o przepustowości 800m3/d oraz w Boninie o przepustowości
400m3/d. Całkowita długość na koniec 2008r. wynosiła 16,41km. Skanalizowane są
miejscowości Bonin, Manowo (część) i Rosnowo (osiedle). Trwają prace nad
skanalizowaniem Kretomina, Cewlina i Wyszewa. Pozostałe ścieki bytowe z gminy
Manowo odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. W Boninie oczyszczalnia
ścieków przyjmuje ścieki z całej gminy. W pewnej ilości gospodarstw ścieki są poddane
lokalnej utylizacji przez indywidualne małe oczyszczalnie ścieków.
3. Wzdłuż drogi Kosza1in-Bobolice przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W pobliżu
Bonina znajduje się stacja redukcyjna gazu I-go stopnia. Od tej stacji gazociągi śred. ciśnienia
zasilają miejscowości: Bonin, Kretomino i dalej Dzierżęcino. W Boninie gazociąg śred.
ciśnienia zasila osiedle jednorodzinne i doprowadzony jest do stacji redukcyjnej gazu I I-go
stopnia.
4. Zaopatrzenie w energię elektryczną obejmuje miejscowości całej gminy. Stan zadawalający
do istniejącego zagospodarowania. W związku z planowaną realizacją farmy elektrowni
wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino konieczna będzie budowa dystrybucyjnych linii
podziemnych średniego napięcia SN wraz z siecią optotelekomunikacyjną oraz stacji
transformatorowych i transformatorowo - rozdzielczych SN/110kV. W związku z
realizacją farmy dopuszcza się przebudowę i rozbudowę, przebiegających przez gminę,
napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV i 220kV (Dunowo - Żydowo).
5. Sieć telekomunikacyjna obejmuje obszar całej gminy.
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Wyposażenie w infrastrukturę techniczną gminy Manowo na tle województwa zarówno w stanie
istniejącym jak też zamierzeniach przedstawia się korzystnie. Wpływ na to ma zarówno położenie
gminy, kształt jak też zaangażowanie społeczności i władz samorządowych.

4. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE.
4.1. Powiązania przyrodnicze.
Najatrakcyjniejszymi cechami przyrodniczymi pasa terenu sąsiadującego z wybrzeżem morskim
wzdłuż którego rozciąga się teren gminy Manowo są: łatwa dostępność i bogata różnorodność
środowiska naturalnego(lasy, wody, atrakcyjne formy rzeźby terenu), na ogół w niewielkim stopniu
zmienionego przez działalność człowieka.
Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Manowo usytuowana jest na pograniczu dwóch
większych jednostek: Pobrzeża Słowińskiego oraz Pojezierza Zachodnio- pomorskiego.W gminie
Manowo wyróżnia się następujące podstawowe formy geomorfologiczne:
• wysoczyzna moreny dennej,
• rozległe obniżenie przyjez. wokół Jez. Lubiatowskiego oraz system dolin roztopowych o
torfiastych dnach,
• wzgórz moreny czołowej spiętrzonej,
• równina sandrowa i tarasy pradoliny pomorskiej towarzyszące dolinie Radwi.
Skoordynowaniem spraw obejmujących szeroką problematykę działań na terenach nadmorskich
gmin województwa koszalińskiego podjął się Związek Gmin Pomorza Środkowego obejmujący
obszar 6 gmin: miasta Koszalina oraz gmin Mielno, Będzino, Biesiekierz, Sianów i Manowo.
4.2. Powiazania komunikacyjne.
Gmina Manowo sąsiaduje od północy z miastem powiatowym (o wielkości 115000 mieszkańców)
Koszalinem. Przez gminę Manowo z kierunku północno-zachodniego w kierunku południowowschodnim przebiega droga krajowa nr 11 łącząca tereny i miasta leżące na północ od terenu
gminy (Koszalin, Kołobrzeg, tereny nadmorskie) z południem kraju. Droga ta przecinająca teren
gminy na mniej więcej dwie połowy stanowi również ważną trasę komunikacyjną wewnętrzną
gminy. Teren gminy obsługują w komunikacji zbiorowej dwaj przewoźnicy (MZK-miejscowości
sąsiadujące z Koszalinem oraz PKS).
Przez teren gminy Manowo przebiegają trasy piesze i rowerowe (charakter turystyczny) stanowiące
przedłużenie tras przebiegających przez sąsiednie gminy. Rozwinięcie danych dot. komunikacji w
punkcie VIII. 1-5 opracowania.
4.3. Powiązania infrastruktura1ne.
1. W gminie Manowo w miejscowości Mostowo znajduje się ujęcie wody, które wraz z
przebiegającą wzdłuż drogi krajowej Koszalin - Bobolice magistralą wodociągową, jest głównym
zasilaniem w wodę Koszalina, gminy Manowo i gminy Mielno.
2. Tereny gminy Manowo zasilane są w energię elektryczną siecią rozdzielczą 15 kV w
przeważającej części wykonaną jako sieć napowietrzna. Głównymi źródłami zasilania w energię
elektryczną terenu gminy są:
- GPZ110/15kV Kosza1in-Południe;
- Rozdzielnia 15kV przy elektrowni Rosnowo;
- Rozdzielnia 15kV w Boninie.
Przez teren gminy przebiega linia napowietrzna 220 kV Dunowo- Żydowo, stanowiąca element
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sieci krajowej. W północnej części gminy przebiega linia 110 kV pomiędzy miejscowościami
Kretomino i Bonin.
3. Wzdłuż drogi Koszalin-Bobolice przebiega gazociąg stalowy średnicy 150 mm wysokiego
ciśnienia. Gazociąg przesyła gaz ziemny GZ-35 z Wierzchowa k. Szczecinka do Koszalina. W
pobliżu Bonina znajduje się stacja redukcyjna gazu I-go stopnia. Od tej stacji gazociągi średniego
ciśnienia zasilają miejscowości gminy.
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III. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DIAGNOZA
1. Analiza struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego.
Analiza struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego pozwala na określenie przydatności
terenów dla różnych funkcji (gospodarczych i ochronnych) oraz określania podatności obszaru na
ekorozwój.
W niniejszej analizie oceniono:
• użyteczność środowiska dla wiodących funkcji gospodarczych wynikającą z zasobów
użytkowych oraz walorów krajobrazowo - przyrodniczych
• stopień różnorodności biologicznej to jest bogactwo form życia oraz istniejące systemy
przestrzenne powiązań przyrodniczych
• wielkość potencjału samoregulacyjno - odpornościowego środowiska oraz przydatność
na antropopresję
• stan zanieczyszczeń środowiska, trendy zmian oraz istniejącą redukcję zanieczyszczeń
i zagrożeń.
Wnioski z oceny ujęte w formie graficznej jako uwarunkowania przyrodnicze stanowią materiał
wejściowy do Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy. Mają one na celu
doprowadzić do:
• zgodności charakteru i struktury rozwoju obszaru z cechami i walorami środowiska
przyrodniczego
• zgodności poziomu i intensywność zagospodarowani z naturalną pojemnością środowiska i
jego odpornością na zniszczenie
• wyeksponowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych
• ochronę unikatowych walorów przyrodniczych i objęcie ich ewentualnie ochroną prawną
(rekomendacja)
• tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie utraconej równowagi ekologicznej i
trwałe jej utrzymanie.
Jednostki podziału fizyczno - geograficznego, formy geomorfologiczne.
Historycznie obszar zawarty między Odrą i Wisłą oraz Morzem Bałtyckimi doliną Noteci nosi
nazwę Pomorze, w geografii określany jest ogólnie jako Pojezierze Pomorskie. Wg. regionalizacji
fizyczno- geograficznej J. Kondrackiego Gmina Manowo leży na pograniczu dwóch większych
jednostek: Pobrzeża Słowińskiego (w części nazwanej Równina Białogardzka) oraz Pojezierza
Zachodnio - pomorskiego (w części nazwanej Wysoczyzna Polanowska i Pojezierze Bytowskie).
Rejony fizyczno - geograficzne nie są obiektami faktycznie istniejącymi, ich przebieg jest umowny,
są jednostkami systematyzacji przestrzennej, pozwalają na wyróżnienie podstawowych typów
krajobrazu. W geografii fizycznej kompleksowej jednostką podstawową jest geokompleks,
terytorialnie wydzielony kompleks przyrodniczy o jednorodnej budowie, identyfikowany z
„krajobrazem”.
W Gminie Manowo wyróżnia się następujące podstawowe formy geomofologiczne
identyfikowane z typami krajobrazu:
• wysoczyzna moreny dennej zajmująca część gminy w części północnej (rejon wsi
Kretomino, Bonin, Cewlino, Manowo) oraz południowej (wieś Grzybnica). Są to tereny
z reguły użytkowane rolniczo,
• rozległe obniżenie przyjezierne wokół Jez. Lubiatowskiego oraz system dolin roztopowych
o torfiastych dnach (Bagnica, Raduszka, Czarna) zajęte przez trwałe użytki zielone oraz
bagna,
• wzgórz moreny czołowej spiętrzonej (rejony wsi Policzko, Dęborogi, Wyszebórz,
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Wyszewo) pokryte lasami w części użytkowane rolniczo,
• równina sandrowa i tarasy pradoliny pomorskiej towarzyszące dolinie Radwi (Mostowo,
Rosnowo) w większości porośnięte lasami.
Z punku widzenia ekologii podstawową jednostką terytorialną jest ekosystem, który tworzy zespół
populacji różnych gatunków żywych związanych ze sobą i swoim abiotycznym środowiskiem.
Dominującą rolę integracyjną w środowisku przyrodniczym odgrywa obieg wody. Zarówno w
geokompleksie jak i ekosystemie zlewnię można przyjąć jako jednostkę elementarną dla badania
zjawisk zachodzących w przyrodzie. Obszar Gminy Manowo leży w obrębie dwóch zlewni:
dorzeczu rzeki Parsęty (jej dopływy Radew z Czarną i Chocielą) oraz zlewni Jeziora Jamno(rzeki
Dzierżęcinka, Uniesta, Wyszewka, Raduszka). Szczególną rolę odgrywa wyodrębniona ze zlewni
jez. Jamno, bezpośrednia zlewnia jeziora Lubiatowskiego - rezerwatu przyrody.

Analiza cech podstawowych komponentów środowiska rzeźba terenu i budowa
podłoża.
Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w okresie ostatniego Bałtyckiego zlodowacenia
oraz pod wpływem procesów rzeźbotwórczych (denudacja i erozja) okresu polodowcowego i
czasów współczesnych (okresy plejstocenu i holocenu).
Charakterystyczną cechą jest różnorodność form geomorfologicznych, doskonale zachowanych:
wysoczyzna moreny dennej, wzgórza moreny czołowej spiętrzonej, pagórki kemowe (wzgórze w
Manowie), pagórki moreny czołowej akumulacyjnej (Sarcze Góry) oraz równina sandrowa,
tarasy pradolinne i dolinne, obniżenia przyjezierne i wytopiskowe, doliny rzek roztopowych i
dolinki erozyjne. Występują więc wszystkie typy rzeźby: wręcz 'górzysta" we Wzgórzach
Chełmskich (rejon wsi Policzko, Wyszebórz, Dęborogi), pagórkowata, falista, płaska oraz
powierzchnie wklęsłe. Generalnie teren jest pochylony ku północy, wznosi się od wysokości
29,0 m npm przy brzegach jeziora Lubiatowskiego do 104,0 m npm w rejonie Grzybnicy (Rawska
Góra). Największe deniwelacje (różnice wewnątrz tej samej jednostki geomorfologicznej)
występują w obrębie wzgórz moreny spiętrzonej i sięgają 50 m; najmniejsze w rejonie obniżenia
j. Lubiatowskiego oraz w dolinach rz. Bagnicy - Czarnej - Raduszki, gdzie nie przekraczają 0,5 m.
W podłożu występują utwory akumulacji lodowcowej: piaski i gliny zwałowe budujące wysoczyznę
i wzgórza morenowe oraz utwory akumulacji wód roztopowych lodowca: piaski i żwiry budujące
równinę sandrowa i tarasy pradoliny. Obniżenia i doliny rzek (Raduszki, Bagnicy, Dzierżęcinki i
Wyszewki w obniżeniu J. Lubiatowskiego) wyścielają utwory aluwialno -bagienne, torfy, gytia i
kreda jeziorna. Miąższość utworów aluwialno -bagiennych jest różna od 0,5 m do kilku metrów
(największa miąższość ca 5,0 m przy jeziorze Lubiatowskim). W centralnej części wzgórz moreny
spiętrzonej (pomiędzy jeziorami Lubiatowo i Policzko) występują na powierzchni utwory
mioceńskie (z przed epoki lodowcowej) piaski i węgiel brunatny.

Wody gruntowe, gleby.
Wody gruntowe pierwszego poziomu wykazują ścisłą zależność od morfologii terenu i utworów
zalegających w podłożu. Płytko tuż przy, powierzchni (0,4 - 1,0 m) lub na powierzchni występują
wody w obniżeniach wytopiskowych i przyjeziernych oraz w dolinach rzek. Na wysoczyźnie
morenowej, w obrębie sandru i trasach pradoliny występują na różnych głębokościach (2,0 - 5,0 m)
lub tylko w postaci sączeń (w utworach spoistych przewarstwionych piaskami).
Duże zasoby wód wgłębnych (o znaczeniu gospodarczym) występują na głębokości 80 - 120 m
poniżej terenu w utworach pradoliny pomorskiej nad jez. Rosnowskim i rzeką Radwią.
Przyległe od północnego wschodu wzgórza morenowe stanowią obszary alimentacyjne
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tych zasobów.
Gleby wytworzone z utworów budujących wierzchnią warstwę podłoża należą do typu gleb
bielicowych w utworach o przewadze piasków, do gleb brunatnych w utworach gliniastych oraz do
czarnych ziem i gleb bagiennych, torfowych w utworach organicznych i aluwialno - bagiennych.
Część gleb uległa degradacji, głównie poprzez wyrugowanie składników pokarmowych (gleby
pseudobielicowe, brunatne kwaśne). Ze względu na żyzność gleb oraz rolniczą przydatność dla
określonych upraw (wg kwalifikacji IUNG Puławy, lata 1960-70) wyróżniono kilka kompleksów.
Zdecydowanie przeważają kompleksy średnio żyzne: kompleks 4 - żytni bardzo dobry i 5 -żytni
dobry stanowiące 50 % wszystkich kompleksów. Znaczny jest również udział kompleksów bardzo
słabych 6 i 7 żytniego słabego i bardzo słabego 44 %. Przestrzenne rozmieszczenie kompleksów
wynika z rozmieszczenia utworów gliniastych. Lepsze gleby występują w obrębie wysoczyzny
morenowej o podłożu gliniastym (rejon Kretomina, Bonina, częściowo Cewlina), słabsze w obrębie
wzniesień morenowych i sandru (Kliszno, Wiewiórowo, Wyszewo). W szerokich dolinach rzek
(Wyszewka, Bagnica) i obniżeniu jeziornym występują gleby organiczne kompleksów trwałych
użytków zielonych dobrej i średniej jakości 2z i 3z.

Szata roślinna, wody powierzchniowe.
Według regionalizacji krajobrazów roślinnych (J. Matuszkiewicz -“Krajobrazy roślinne i regiony
geobotaniczne Polski 1993r.) Gmina Manowo leży w obrębie Działu Pomorskiego. Występują tu
zbiorowiska roślinne typu subatlantyckiego charakteryzujące się wysokim poziomem naturalności.
Najbardziej typowymi zbiorowiskami są: buczyny pomorskie, (na podłożu gliniastym), bory sosnowo
- świerkowe, bory sosnowe (na podłożu piaszczystym), bory wilgotne, bagienne oraz olsy (w
obniżeniach o wysokim poziomie wód gruntowych) a z roślinności niskiej zbiorowiska bagienne,
szuwary jeziorne, kośne łąki i pastwiska. W siedliskach leśnych zdecydowanie przeważa siedlisko
boru świeżego ca 45 %, boru mieszanego świeżego 35 % oraz lasu mieszanego świeżego 14 %.
Drzewostanem dominującym w borach jest sosna, w lasach liściastych buk. W układzie
przestrzennym w obrębie wzgórz morenowych (rejon jezior Policzko i Lubiatowo) przeważają
siedliska lasu i lasu mieszanego, w obrębie sandru i pradoliny (Mostowo - Rosnowo, dolina Uniesty)
bory sosnowe, w obniżeniach podmokłych olsy oraz siedliska lasu mieszanego wilgotnego i
bagiennego (ca 5% ogólnej powierzchni leśnej.
W obrębie kompleksów leśnych (w planie urządzenia lasów) wyróżniono drzewostany rodzinnego
pochodzenia powstałe z odnowienia naturalnego o składzie gatunkowym dostosowanym do
charakteru siedliska. Są to najczęściej drzewostany sosnowe, bukowe oraz charakterystyczne
gatunki olsów i lasów mieszanych i wilgotnych. Wyróżniono również liczne zespoły roślinności
bagiennej, które należałoby objąć ochroną jako “użytki ekologiczne”.
W obrębie gminy występują również liczne zespoły starodrzewia o cennych rodzimych gatunkach
oraz drzewa pomnikowe. Do najciekawszych należą: wieś Manowo - wzniesienie Dębowa Góra ze
starodrzewiem dębowo- bukowo - świerkowym (wiek 100 - 260 lat) oraz parki przypałacowe w
Policzku i Boninie.
Urozmaicone zbiorowiska roślinności bagiennej, przybrzeżnej jeziornej oraz leśnej występują wokół
Jeziora Lubiatowskiego - rezerwatu przyrody ornitologicznego.
Poza rzadkimi i chronionymi gatunkami ptactwa wodno - błotnego w rezerwacie stwierdzono
występowanie ponad 300 gatunków roślin naczyniowych w tym około 50 gatunków rzadkich oraz 7
objętych całkowitą ochroną. Roślinność wodna przybrzeżna i zanurzona liczy ponad 20 zespołów; pas
szuwarów jest tu niezmiernie bogaty.
Obszar gminy odwadniany jest przez rzekę Radew i jej dopływy: Mszankę, Chociel, Bagnicę z
Czarną oraz przez rzeki zlewni jeziora Jamno: Dzierżęcinkę, Uniestę oraz Wyszewkę dopływ jez.
Lubiatowskiego. Większa część obszaru gminy znajduje się w zlewni jeziora Jamno, z której
wydzielono obszar o szczególnym znaczeniu zlewnię Jeziora Lubiatowskiego – rezerwatu przyrody,
prawie całkowicie położoną w Gminie Manowo.
Rzeka Radew w granicach gminy prowadzi wody o dużej zasobności (środkowy bieg rzeki)
21

wykorzystane dla podpiętrzenia - jezioro Rosnowskie dla celów energetyki.
Rzeki zlewni jez. Jamno - Dzierżęcinka i Uniesta biorą początek w obrębie gminy Manowo, są
rzekami niewielkimi o małych przepływach, a rzeka Wyszewka jest w zasadzie rowem
odwadniającym.
Wykaz głównych rzek przepływających przez gminę:
- rz. Radew długość całkowita 85 km w granicach gminy ca 17 km,
- rz. Uniesta długość całkowita 26 km w granicach gminy ca 10 km,
- rz. Dzierżęcinka długość całkowita 26 km w granicach gminy ca 12 km.
Wykaz jezior:
- jez. Lubiatowskie pow. 370 ha śr. Głęb. 0,7 max 2,4,
- jez. Rosnowo (zaporowe na rz. Radwi) pow. 180 ha,
- jez. Hajka (zaporowe na rz. Radwi) pow. 100 ha / tylko część leży w gminie/,
- jez. Debro pow. 29 ha,
- jez. Policzko Duże 18 ha,
- jez. Wyszeborskie pow. 8,7 ha,
- jez. Czaple 6,3 ha,
- jez. Kąpielowe 2,0 ha,
- jez. Rackie (lub Skocznia) 3,0 ha,
- jez. Cmentarne (Ludzkie) o pow. 5,0 ha,
- jez. Żabskie 2,0 ha oraz jeziorko Morskie Oko i Czarne.

Klimat lokalny.
Według klasyfikacji rolniczo- klimatycznej R. Gumińskiego Gmina Manowo leży na pograniczu
dzielnicy klimatycznej zachodnio - bałtyckiej i zachodnio - pomorskiej w strefie ścierania się
wpływu klimatu morskiego i kontynentalnego. Istotną cechą klimatu wybrzeża i terenu przyległych
jest duża zmienność stanów pogodowych, częste silne wiatry, stosunkowo wysokie opady (600 - 700
mm rocznie). Wpływ morza uwidoczniony jest w dość łagodnych zimach i umiarkowanie chłodnym
latem. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń o śr. -1,5º, najcieplejszym lipiec o śr. temp. 16,7º.
Dni mroźnych jest 30 w ciągu roku, upalnych 16 suma opadów rocznych wynosi 600 - 700 mm z
max. W lipcu i sierpniu powyżej 80 mm. Wiatry wykazują dość dużą prędkość, śr. prędkość 3,5
m/sek, max. 30 m/sek; przeważają wiatry z kierunków południowo- zachodnich i zachodnich.

Średnia roczna częstość i średnia prędkość wiatrów m. Koszalin 1976-85
Kierunki
N
Częstość w % 10,6
Śr. Prędkość V 3,4
m/sek

NE
8,4
2,5

E
3,2
1,9

SE
15,6
3,4

S
15,4
3,6

SW
17,6
4,2

W
13,9
5,1

NW
11,6
4,4

cisza 4,7%
śr. pręd. 3,5

Warunki topograficzne terenu oraz pokrycie roślinnością modyfikują w pewnym zakresie parametry
meteorologiczne. Na klimat lokalny gminy wpływają:
• generalne pochylenie w głąb mas powietrza morskiego,
• rozległe podmokłe obniżenia, głównie w rejonie J. Lubiatowskiego powodując w tym rejonie
nadmierne nawilgocenie powietrza i zaleganie mgieł,
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• duże kompleksy leśne (bory sosnowe) na podłożu piaszczystym wytwarzające bardzo
korzystne cechy klimatu: (czyste, zdrowe powietrze wyrównana temperatura, wyciszenie
wiatrów).
Klimat lokalny gminy wynikający z w/w uwarunkowań jest korzystny dla mieszkańców w obrębie
terenów wysoczyzny, wzniesień morenowych, sandru i tarasów wyższych pradoliny. Niekorzystne
warunki dla zamieszkania posiadają podmokłe, torfiaste obniżenia, dna dolin rzecznych i obniżenie
wokół jez. Lubiatowskiego.

2. Ocena potencjału przyrodniczego środowiska.
W zależności od charakteru użyteczności i zdolności do spełniania określonej funkcji dokonuje się
oceny potencjału przyrodniczego środowiska. Wg M. Przewoźniaka środowisko przyrodnicze należy
oceniać z punktu widzenia zdolności:
• samoregulacyjno - odpornościowych, które określają zdolność środowiska do powrotu w stan
względnej równowagi ekologicznej po destrukcyjnym działaniu gospodarki człowieka,
• zdolności zaspokojenia przez zasoby środowiska potrzeb energetyczno –materialnych
człowieka (zasoby użytkowe środowiska),
• zaspokojenia wrażeń estetycznych człowieka poprzez oddziaływanie na zmysły oraz
umożliwienie odnowy sił (potencjał behowioralny).
a) potencjał samoregulacyjno – odpornościowy oceniony w skali trzystopniowej: duży, średni,
mały, wynika z cech środowiska przyrodniczego: konfiguracji terenu, utworów budujących
podłoże, warunków wodnych oraz pokrycia terenu roślinnością.
• dużym potencjałem samoregulacyjno - odpornościowym charakteryzują się wysoczyzny
morenowe, o niedużych spadkach 2-6 %, zbudowane z glin zwałowych. Są to z reguły
użytki rolne - grunty orne, dość żyzne lub kompleksy lasu świeżego (lasy bukowe) i
lasu świeżego mieszanego (rejony Kretomino, Bonin, Cewlino, Manowo, Grzybnica,
ale z wyjątkiem dolin rzecznych i obniżeń przyjeziernych)
• średnim potencjałem charakteryzują się obszary wysoczyzny morenowej o podłożu
lżejszym, piaszczystym, o mniej żyznych glebach (V i VI kl.). Najkorzystniejszym
sposobem utrzymania równowagi ekologicznej jest w tym wypadku trwałe
zagospodarowanie roślinnością. Dlatego też do tej grupy należy zaliczyć obszary
zalesione zwłaszcza w dolinie rzeki Radwi oraz zalesione mocnymi zbiorowiskami
lasów liściastych i mieszanych wzgórza morenowe
• małym potencjałem charakteryzują się szerokie, torfiaste doliny rzek I (Raduszka, Bagnica,
Wyszewka) obniżenie przy jez. Lubiatowskim, lokalne " podmokłe zagłębienia oraz
niezalesione partie wzgórz czołowo morenowych o - dużych spadkach (rejon Policzko,
Dęborogi, częściowo Wyszebórz i Wyszewo). Zmiana, stosunków wodnych w
obniżeniach powoduje degradację gleby (murszowienie torfów) oraz zanikanie
roślinności. Wzgórza i stoki i narażone są na procesy zboczowe – erozję wodną i
denudację. Utrzymaniu względnej równowagi środowiska sprzyja tu zalesienie lub
obsianie trawami stoków oraz zachowanie istniejących stosunków wodnych w dolinach
i obniżeniach. Niskim (małym) potencjałem samoregulacyjno - odpornościowym
charakteryzują się też wody powierzchniowe rzek I (z wyjątkiem rz. Radwi) oraz
jezior (z wyjątkiem jezior zaporowych). Są to w zasadzie odcinki źródliskowe rzek,
o małym przepływie nie będące w stanie przyjąć ładunku zanieczyszczeń. Jeziora są
niewielkie lub (jak Lubiatowskie) bardzo płytkie.
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b) potencjał zasobów użytkowych
Gmina Manowo nie posiada złóż kopalin o większym znaczeniu gospodarczym. Nieliczne
udokumentowane złoża nie są obecnie eksploatowane. Należą do nich: złoża piasków kwarcowych
(przydatne dla produkcji szklarskiej) oznaczone jako złoże “Manowo" (zalesione wzgórze) o
zasobach i oszacowanych na 5.437.000 m³; złoża kredy jeziornej “Bonin" pow. 9,8 ha zasoby
kat. Ci 431160 tys. ton oraz “Wyszebórz" A o zasobach C i 331.730 tys. m³ pow. złoża 6,7 ha,
złoże B o pow. 4,3 ha zasobach C i 267.450 tys. m3. Ponadto wg opracowania Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych wyodrębniono w trwałych użytkach zielonych i lasach
kilkanaście złóż torfowych o wartości zasobowej. Są one naniesione na mapę. Do największych
należy z Ponadto wg opracowania Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych wyodrębniono w
trwałych użytkach zielonych i lasach kilkanaście złóż torfowych o wartości zasobowej. łoże ozn Nr
92 Manowo o pow. 4,5 ha, 95 Manowo o pow. 4,5 ha, Nr 106 Raduszka o pow. 11 ha, Nr 171
Wyszewo pow. 5,5 ha, 180 Wyszewo 4,5 ha, 178 Wyszewo pow. 11 ha.
Do najważniejszych zasobów należy zaliczyć wody wgłębne z ujęcia w Mostowie, stanowiące
podstawowe zasoby wód komunalnych dla m. Koszalina i rejonu wybrzeża. Zasoby eksploatacyjne
wynoszą 121.200 m3/dobę. Zasoby dyspozycyjne posiada również rzeka Radew.
Największym bogactwem gminy są przede wszystkim zasoby przyrody ożywionej - lasy i użytki
zielone, których potencjał produkcyjny i regulacji biotycznej posiada ogromne znaczenie w
utrzymaniu równowagi, ekologicznej, kształtowaniu różnorodności Krajobrazu, a równocześnie jest
źródłem cennych surowców. Lasy w gminie zajmują powierzchnię 12 149 ha tj. ponad 60 %
powierzchni ogólnej. Charakteryzują się różnorodnością siedlisk i drzewostanów z dominacją
sosny; stan zdrowotny drzewostanów jest zadawalający, zasobność dobra. Wg informacji
Nadleśnictwa Manowo przeciętna zasobność na 1 ha wynosi 209 - 232 m3, przeciętny przyrost na 1
3
ha wynosi 3,8 - 3,9 m2, przyrost bieżący roczny na 1 ha wynosi 6,1 - 6,2 m . Są to wartości powyżej
średniej krajowej.
Użytki zielone stanowią dość znaczną pozycję w użytkach rolnych, zajmują 1 369 ha (razem łąki
i pastwiska) tj. ca 30 %. Są to w większości trwałe użytki zielone, w obrębie zmeliorowanych
obniżeń przy jez. Lubiatowskim i dolinie Bagnicy jak również obsiane trawami wzniesienia
morenowe (Wyszebórz, Policzko).
c) potencjał percepcyjno – behowioralny
Są to walory krajobrazu i przyrody, które sprzyjają rekreacji i uprawianiu wędrówek
krajoznawczych. Na atrakcyjności gminy wpływają:
• znaczne powierzchnie leśne, borów sosnowych i mieszanych, przejrzyste, o dość skąpym
podszycie, z bogatym runem leśnym (grzyby i jagody),
• niewielkie, ale dość liczne jeziorka, o dostępnych brzegach, nadające się do kąpieli i
wędkowania,
• rzeka Radew z dwoma zbiornikami (jeziorami) zaporowymi,
• wzgórz morenowe o niezwykle urozmaiconej rzeźbie, często o charakterze “górzystym",
• rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie" o pow. 370 ha.
Korzystne warunki klimatyczno - zdrowotne (czyste powietrze, dobre warunki termiczno wilgotnościowe).
Przestrzennie wyodrębnia się dwa podstawowe rejony o szczególnych walorach krajobrazowych:
• wzgórza moreny czołowej z wzajemnie przemieszanymi terenami rolniczymi i kompleksami
leśnymi z niewielkimi jeziorami (rejon wsi Policzko, Dęborogi, Wyszebórz i Wyszewo),
• dolinę rzeki Radwi z jeziorami zaporowymi i rozległymi kompleksami leśnymi,
(rejon Mostowo - Kliszno - Rosnowo),
• mniejszy rejon zbiorników wodnych po wyeksploatowaniu żwirów we wsi Cewlino,
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• unikatowy rejon przyrodniczo - krajobrazy rezerwatu przyrody „Jezioro Lubiatowskie”.
Przez obszar gminy przebiegają następujące szlaki piesze, oznaczone w terenie:
• KO 1301 c fragment szlaku czerwonego im. J. Chrząszczyńskiego długości 50 km z
Koszalina do Maszkowa, do Lubiatowa dalej przez rzekę Wyszewkę do Manowa, do
Rosnowa i do Tychowa.
• KO 1306 z szlak zielony 5 kamieni długości 11,6 km z Koszalina -Dzierżęcin do j. Policzko i
dalej szlakiem czerwonym do Manowa z Manowa do Bonina,
• KO 1316 szlak zielony Doliną Radwi (lub Mielenki) długości 34 km z Mostowa wzdłuż
rzeki Radwi - rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi do Kurowa, Cybulina i Polanowa
rzeka Radew jest szlakiem kajakowym dług. 81 km z Żydowa do Karlina.
Zostały wyznaczone również ścieżki rowerowe przez tereny leśne, wzniesień morenowych i okolice
małych jezior oraz wokół jeziora Lubiatowskiego.

3. Stan środowiska przyrodniczego - zagrożenia
Generalnie stan czystości środowiska przyrodniczego Gminy można uznać za korzystny, chociaż
wystąpiły niekorzystne zmiany i zagrożenia dla elementów o niskim potencjale samoregulacyjno
odpornościowym. Wg monitoringu środowiska (materiały PIOŚ - Inspektorat w Koszalinie) stan
zanieczyszczeń poszczególnych wiodących elementów składowych środowiska przyrodniczego jest
następujący:

Powietrze atmosferyczne
należy uznać za czyste. Na terenie województwa Koszalińskiego nie stwierdza się przekroczeń
dopuszczalnego poziomu stężeń średnio dobowych substancji gazowych. Badania w m. Koszalinie
wykazały w 1996 roku stężenie SO2 wynosiło 5% S dopuszczalnego poziomu, a stężenie NO2
11% S dopuszczalnego poziomu. Również stężenie pyłu zawieszonego wynosiły 13,3% S
dopuszczalnej normy, (badania w/w prowadzi się jedynie w kilku miastach). Należy
przypuszczać, że również wartości zanieczyszczeń pyłu opadającego są w gminie niewielkie i
odpowiadają nawet “obszarom specjalnie chronionym", chociaż gmina nie jest objęta specjalną
ochroną i dopuszczalna norma wynosi 200g/m2/rok.
Wyniki pomiarów stężeń SO2 i NO2 oraz pyłu zawieszonego - 24 godzinnych (w mg/m3) PIOŚ rok 1997
Miasto
Koszalin

Koszalin - Mielno

Substancja
SO2
NO2
pył zaw.
pył opad.

1991
44
69
55
87
55

rok
1993
16
20
25
73
59

Norma dop.
1996
10
16
16
43
32

200
150
60
200

Wody powierzchniowe
Wykazują dość duże zanieczyszczenia. Na ten stan wpływa brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
w wioskach oraz spływy z pól środków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Wg badań PIOŚ
stan czystości rzek jest następujący rz. Radew od źródeł do ujścia rzeki Chociel posiada II klasy
czystości niżej już w granicach gminy Manowo III kl. (zanieczyszczenia: fenole i miano Coli).
Rzeka Chociel od m. Bobolice jest pozaklasowa i zanieczyszcza rz. Radew rz. Dzierżęcinka od
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źródeł do j. Lubiatowskiego prowadzi wody II kl. czystości (miano coli, mangan, fenole, fosfor), a
od wypływu z jeziora III kl. (ścieki z Bonina z oczyszczalni) rz. Unieść od źródeł do m. Sianowa
prowadzi wody II kl. Czystości (zanieczyszczenia miano coli, fenole, fosfor ogólny, zawiesina
organiczna) rz. Czarna od źródeł (rz. Bagnica) prowadzi wody II kl. czystości Rzeka Wyszewka
(nie badana w ramach moritoringu PIOŚ) przepływając przez wioski: Wyszewo, i Wyszebórz
należy do silnie zanieczyszczonych i wpływa niekorzystnie na stan czystości j. Lubiatowo
(Ekspertyza M. Waszka dla zlewni J. Lubiatowskiego).
Z badanych jezior Rosnowskie i Lubiatowskie posiadają II kl. czystości. Jednak j. Lubiatowskie
ze względu na specyficzne warunki (płytkie, duża warstwa mułu na dnie) bardzo duże nasycenie
zawiesiną organiczną znajduje się właściwie w stanie równowagi biocenotycznej, jest w pełni
zeutrofizowane i trudno określić stan czystości (badanie czystości wody przeprowadzono w 1974r.)
Pozostałe małe jeziorka wydają się być czyste, są dopuszczone przez SANEPID do kąpieli.

Gleby
nie wykazują zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Prowadzone badania monitoringu badającego
zawartość kadmu, ołowiu, cynku, miedzi wykazują, że gleby w całym województwie i gminie
należą do czystych i zostały zaliczone do grupy „0” lub „I”.
W gminie jedynie w 5 próbach stwierdzono pewne zanieczyszczenie kadmem. Dużą zawartość
ołowiu natomiast stwierdza się w badaniach dot. tras komunikacyjnych. Przy trasie nr 11 Koszalin Poznań tuż przy jezdni i w pasie do 30 m istnieją przekroczenia dopuszczalnych norm. Gleby w
obrębie gminy wykazują znaczne zakwaszenie, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Ok. 28 %
powierzchni gleb posiada odczyn jako bardzo kwaśne, 49 % kwaśne. Potrzeby wapnowania są
bardzo duże.

Szata roślinna
Badania prowadzone w rezerwacie przyrody “Jezioro Lubiatowskie" wykazały znaczne
niekorzystne zmiany (od roku 1974 - katastrofalne zanieczyszczenie jeziora) zarówno w roślinności
i świecie zwierzęcym spowodowane działalnością gospodarczą w bezpośredniej zlewni jeziora.
Natomiast wg opinii Nadleśnictwa lasy nie wykazują obniżenia odporności spowodowanej
gospodarką przemysłową. Powietrze jest czyste, stężenia SO2 minimalnie. Występują natomiast
straty i zagrożenia czynnikami biologicznymi (szkodniki pierwotne i glebowe) klimatycznymi,
zwłaszcza silnymi wiatrami powodującymi wiatrołomy.
Występuje również zagrożenie nadmierną antropopresją - masowy udział ludności miejskiej w
zbieraniu runa leśnego, zaśmiecanie miejsc rekreacji.
Zagrożenia hałasem, uciążliwości produkcji
Główne uciążliwości występują wzdłuż drogi nr 11 Koszalin - Poznań o dużym natężeniu ruchu.
Badania hałasu w m. Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej wykazały wartości natężenia hałasu
powyżej 60 dB/A/ tj. wartości przekraczające dopuszczalne normy dla terenów mieszkaniowych.
Należy założyć, że na taki sam hałas narażeni są mieszkańcy części wsi Kretomino, Manowo i
Grzybnica.
Na terenie gminy nie występują obiekty produkcyjne i zakłady rzemieślnicze zaliczone do
szczególnie szkodliwych dla środowiska. Do mogących pogorszyć stan środowiska należą: tartak
w Manowie, zakłady rzemiosła usługowego (warsztaty) w Manowie i Kretominie oraz stacja CPN, a
także planowane w obrębach Bonin i Cewlino lokalizacje elektrowni wiatrowych.
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Proces redukcji zagrożeń środowiska
W ostatnim okresie w związku z transformacją gospodarki, głównie upadkiem PGR został
zahamowany w pewnym stopniu proces zanieczyszczenia wód, gleby oraz częściowo powietrza.
Upadła gospodarka hodowlana wielkotowarowa (ferma owiec w Policzku, ferma trzody Chlewnej
w Grzybnicy, ograniczenie hodowli bydła w Wyszewie, likwidacja w Boninie i Dęborogach).
Z urządzeń technicznych infrastruktury komunalnej w gminie znajdują się 2 nowoczesne
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowości Rosnowo o przepustowości
800m3/d oraz w Boninie o przepustowości 400m3/d. Gmina nie posiada własnego wysypiska.
W gospodarce cieplnej następuje systematyczna wymiana kotłowni tradycyjnych na gazowe.
Występują więc korzystne zmiany poprawiające stan czystości środowiska.

4. Obszary objęte prawną ochroną oraz rekomendowane do ochrony.
a) objęte ochroną z mocy ustawy o ochronie przyrody

pomniki przyrody
-

-

-

-

2 dęby szypułkowe w odz. 26 t Nadleśnictwo Manowo (obok biura) nr rej. 162 i 163 oraz
grupa drzew 7 dębów szypułkowych w m. Bonin cmentarz ewang., nr rej. 131,
2 dęby szypułkowe w m. Kopanino cmentarz ewang., nr rej. 132, dąb szypułkowy - m.
Wyszebórz na skrzyżowaniu dróg Policko-Dęborogi nr rej. 133 (ujęte w rejestrze, Dz.Urz.
Województwa Koszalińskiego nr 15 z 1992 roku, uzupełnienie w 1995 roku).
rezerwat przyrody „Jezioro Lubiatowskie” o pow. 370 ha - akwen wraz z pasem
nadbrzeżnym szerokości 50 m. Rezerwat utworzono w 1956 r. (Zarządzenie Ministra
Leśnictwa z 10 lipca 1956 r. Monitor Polski nr 65 p. 761).Celem ochrony jest zachowanie
naturalnego środowiska lęgowego łabędzia niemego oraz wielu innych rzadkich gatunków
ptactwa wodnego. Pomimo wielu niekorzystnych zmian jezioro dalej pozostaje rezerwatem.
Wg najnowszych ekspertyz oprócz ochrony ornitologicznej należy wprowadzić ochronę
florystyczną i krajobrazową.
Obszar C hronionego Krajobrazu Dolina Radwi (rzeka j. Rosnowskie i Hajka, las do
szerokości o k . 1 km po obu stronach) oraz końcowy fragment Koszalińskiego Pasa
Nadmorskiego (las przy m. Policko) ustanowione Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koszalinie z 17 listopada 1975 roku (Dz.Urz. WRN w Koszalinie nr 9),
zmienioną Rozporządzeniem nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29
sierpnia 2003 r. zmieniającym akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na
terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Zach. nr 73, poz. 1286) oraz
Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1 z dnia 12 stycznia 2004 r.
zmieniającym akty prawne w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu położonych na terenie woj. Zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Zach. nr 5
poz. 58 z 2004 r.). Obszar jest chroniony na podstawie nakazów i zakazów zawartych w
Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15
września 2009r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 z późn. zm.).
specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”,
specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Mechowisko Manowskie”.
2 użytki ekologiczne na dz. nr 115/1 i 187/3 w obrębie Grzybnica, na terenie
administrowanym przez Nadleśnictwo Bobolice (obręb leśny Kurowo, leśnictwo
Wrzosowiec, oddziały 115b i 187a). Użytki ustanowiono na podstawie uchwały Nr
VI/51/99 Rady Gminy w Manowie z dnia 03.03.1999 r.
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b) inne ustawy szczególne
- Lasy ochronne
Zgodnie z ustawą o lasach większość obszarów leśnych w Nadleśnictwie Manowo uznanych zostało
za ochronne. Ze względu na funkcję wyróżniono: lasy wodochronne, ostoje zwierząt chronionych
oraz lasy położone w granicach do 10 km od miasta Koszalina (tzw. lasy strefy zieleni wysokiej).
Łączna powierzchnia lasów ochronnych wynosi 8 726 ha, największą powierzchnię stanowią lasy
wokół miast. - Zarządzenie Nr 140 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 11.IX. 1996 roku.
- Strefa ochrony ujęcia wody w Mostowie
Ustanowiono strefę ochrony ujęcia wody w Mostowie bezpośrednią, którą stanowi wygrodzony
obszar wokół studni oraz strefę pośrednią (decyzja i opis stref zgodnie z warunkami użytkownika
Urząd Wojewódzki w Koszalinie – Geolog).
c) obszary rekomentowane do objęcia ochroną
- W projekcie studium dla województwa Koszalińskiego (materiały WBPP -1996r.)
przewiduje się znaczne powiększenie obszarów prawnie chronionych tworzących
Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) m.in. przez utworzenie nowych
obszarów chronionego Krajobrazu “Skwierzynka -Wyszewo" (wzgórza morenowe aż do
źródeł Dzierżęcinki) oraz “Dolina środkowej i dolnej Radwi" (cała dolina Radwi od jez.
Rosnowskiego). Natomiast górna część doliny Radwi wchodziłaby w skład Szczecinecko Polanowskiego Parku Krajobrazowego.
- W koncepcji krajowej strategii ochrony przyrody proponowane jest utworzenie tzw.
Europejskiej Sieci Ekologicznej (ECONET) w której dolina rzeki Radwi stanowi korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym. Korytarz ekologiczny o szer. co najmniej 500 łączy
obszary węzłowe o dużej różnorodności biologicznej, umożliwiając swobodną wędrówkę
gatunków fauny.
- z analizy i oceny środowiska przyrodniczego dokonaj dla celów niniejszego studium
uwarunkowań wynika, że ochroną dotyczącą- zachowania ukształtowanego krajobrazu
(rzeźba terenu, wody, szata roślinna) oraz zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami wód i
gleby należałoby objąć:
- obszar zlewni jeziora Lubiatowskiego (wyznaczona na mapie uwarunkowań),
- tereny unikatowe: źródła rzeki Dzierżęcinki, wzgórza morenowe zalesione i nie zalesione
porośnięte trawami we wsi Policzko,
- liczne tereny bagienne i torfowe (wykazane w opracowaniach branżowych) uznając je za „użytki
ekologiczne”,
- tereny o walorach rekreacyjnych, wskazane dla zagospodarowania urządzeniami rekreacyjno –
sportowymi.

5. Wnioski końcowe - podatność na ekorozwój
Zgodnie z art. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym określając przeznaczenie terenów
na określone cele i ustalając zasady ich zagospodarowania jako podstawę tych działań należy
przyjąć ekorozwój. Ekorozwój jest koncepcją rozwoju “zrównoważonego" ze środowiskiem
przyrodniczym. Zakłada on wykorzystanie zasobów i walorów środowiska dla rozwoju gospodarki,
ale w stopniu nie powodującym jego degradacji, lecz umożliwiającym odnawialność zasobów.
Dla Gminy Manowo ekorozwój można uznać za najbardziej optymalny kierunek przyszłościowego
rozwoju gospodarczego.
Czynnikami sprzyjającymi są tu:
• dotychczasowe kierunki rozwoju gospodarki - rolnictwo i leśnictwo jako podstawowe funkcje.
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•

•
•
•

Wyeliminowanie dotychczasowych kierunków produkcji rolnej PGR, którym była hodowla
zwierząt w fermach (trzoda chlewna, owce, bydło) powodująca zanieczyszczenia środowiska
ze względu na nadmierną koncentrację;
zasoby użytkowe środowiska reprezentowane przez: gleby średniej jakości (uprawy roślin o
niewygórowanych wymaganiach glebowych), znaczne powierzchnie trwałych użytków
zielonych, duże kompleksy leśne zajmujące 62 % powierzchni gminy. Niewielkie inne zasoby
surowców naturalnych umożliwiające rozwój dziedzin związanych z wydobyciem i przerobem
surowców;
walory krajobrazowe środowiska sprzyjające rozwojowi różnych form rekreacji (lasy, wody,
atrakcyjne formy rzeźby terenu);
istniejące duże rygory ochrony prawnej, szczególnie rezerwat przyrody, strefa ochronna ujęcia
wody w Mostowie, lasy ochronne o różnych funkcjach przesądzające o bezwarunkowej
ochronie środowiska w tych obszarach (zasady użytkowania określone przepisami);
generalnie dobry stan czystości podstawowych elementów środowiska: powietrza
atmosferycznego, wód powierzchniowych (nie występują wody poza - klasowe), gleb, szaty
roślinnej lasów. Korzystny jest proces redukcji zanieczyszczeń: przechodzenie na ogrzewanie
gazowe, składowanie odpadów w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.
Niewystarczający jeszcze jest stopień neutralizacji ścieków bytowych, lecz istnieje możliwość
stosunkowo niedużymi nakładami rozwiązanie tej kwestii.

Na podstawie analizy struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego przeprowadzonej w
niniejszym opracowaniu wyróżnia się następujące rejony funkcjonalne gminy:
- rejon rolniczej przestrzeni produkcyjnej części północno - zachodniej, wsie Kretomino Bonin - Cewlino - Manowo. Dominująca forma gospodarki rolnictwo - uprawy polowe,
hodowla bydła w oparciu o trwałe użytki zielone. Dopuszczenie lokalizacji elektrowni
wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną o
maksymalnej mocy wszystkich elektrowni wiatrowych do 50MW.
- rejon dominującej funkcji turystycznej (w tym “drugie" domy) z równocześnie funkcjonującą
gospodarką rolną i leśną w części północno - wschodniej gminy, wsie Policzko - Dęborogi Wyszebórz – Wyszewo;
- rejon dominującej gospodarki leśnej we wschodniej i środkowej części, gminy wzdłuż rzek
Uniesty i Radwi z obszarami o dużych rygorach ochrony środowiska.Poza tym należy
wyróżnić obszary chronione o określonych zasadach użytkowania:
- rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie i obszar jego zlewni,
- obszary chronionego krajobrazu oraz wyróżniające się unikatowe formy krajobrazu,
- użytki ekologiczne (bagna i torfowiska z roślinnością charakterystyczną) lasy o
funkcji ochronnej (szczególnie ostoje zwierząt, lasy nasienne, wodochronne),
- strefa ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcie wody.
Opracowała:
mgr Halina Wojcieszyńska - Świnicka
Materiały źródłowe:
1. „Polski Region Bałtycki w Europejskiej strategii ekorozwoju" – Instytut Problemów
Ekorozwoju Fundacji “Ecobaltic” (J. Kołodziejski, część M. Przewoźniak) Gdańsk 1993.
materiały WBPP w Koszalinie.
2. Opracowanie fizjograficzne wstępne dla terenów rozwojowych miasta Koszalina w skali 1:
25000, Geoprojekt Gdańsk 1971. Urząd Miejski Koszalin.
3. Studium klimatyczne rejonu m. Koszalina, Geoprojekt 1974. Urząd Miejski Koszalin.
4. Informator o stanie środowiska w województwie Koszalińskim, PIOŚ Koszalin 1997.
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5. Plan Urządzenia Lasu na okres 1.01.1996 do 31.12.2005 rok dla Nadleśnictwa Manowo materiały Nadleśnictwa Manowo.
6. Mapy przeglądowe geomorfologiczna, geologiczna Polski oraz Mapy glebowo - rolnicze
oraz siedlisk leśnych.
7. Materiały dot. Rezerwatu przyrody J. Lubiatowskie – materiały Woj. Konserwatora Przyrody
Urząd Wojewódzki Koszalin.
I. Załącznik - informacje o Jeziorze Lubiatowskim.
JEZIORO LUBIATOWSKIE - REZERWAT PRZYRODY
Rezerwat przyrody “Jezioro Lubiatowskie" został utworzony w 1956 r. na podstawie
Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. Monitor Polski nr 65 poz. 761: „uznaje się
za rezerwat przyrody pod nazwą Jezioro Lubiatowskie, jezioro wraz z pasem nadbrzeżnym
szerokości 50 m o powierzchni około 370 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego
środowiska lęgowego łabędzia niemego na jeziorze będącym równocześnie ostoją wielu gatunków
chronionego ptactwa wodno – błotnego”. Podstawą prawną była ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25 poz. 180)
- w latach 60 - tych przeprowadzono regularne badania ornitologiczne (Zając, Górski).
Liczebność ptaków lęgowych podstawowych gatunków określono na około 260 par, ptaków
lęgowych pozostających na lato na około 300 sztuk. Liczba par łabędzia niemego wynosiła 25,
z których 15 par wyprowadzało lęgi około 70-100 młodych. Jezioro stanowiło jeden z
ważniejszych w kraju terenów lęgowych ptactwa wodnego, a w okresie wędrówek spełniało
nawet rolę międzynarodową - miejsce odpoczynku w czasie przelotów.
- w roku 1973 jezioro uległo katastroficznemu zanieczyszczeniu prawdopodobnie wskutek
wpuszczenia do wody znacznej ilości ścieków rolniczych. Wyginęła w znacznym stopniu
roślinność podwodna (łany łąk) stanowiąca zasadniczą bazę pokarmową łabędzia. Znacznej
redukcji uległa populacja dorosłych osobników, zmniejszyła się nawet do 0 efektywności lęgów.
- w latach 1974 - 75 przeprowadzono szczegółowe badania w celu porównania stanu populacji z
okresem przed katastrofą. Wyniki badań opublikowano w pracy zbiorowej pod redakcją E.R.
Śpiewakowskiego p.t. “Rezerwat przyrody - Jezioro Lubiatowskie" wyd. 1979r. Stwierdzono, że
jezioro utraciło rangę rezerwatu o znaczeniu na skalę europejską, nie mniej w dalszym ciągu
stanowi lęgowisko wielu chronionych ptaków (łabędź niemy, remiz, żuraw) wodnych oraz
żerowisko i punkt wypoczynku ptaków przelotnych. W 1975 roku w rezerwacie występowało
35 gatunków lęgowych (w tym łabędź niemy liczył 13 par) i 48 nielęgowych.
- w roku 1992 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zostały wykonane 2 ekspertyzy:
“Ocena stanu istniejącego oraz zagrożeń rezerwatu ornitologicznego - Jezioro Lubiatowskie i
perspektywy utrzymania rezerwatu" autorzy prof. W. Górski i dr E. Górska. Wnioski z ekspertyzy:
1. 20-letnie badania po zatruciu jeziora wykazały, że zasoby troficzne decydujące o znaczeniu
jeziora jako żerowiska nie odrodzą się w takiej formie jakie były przed rokiem 1973.
Jezioro utraciło znaczenie międzynarodowe dla ptaków w okresie przelotów.
2. Jezioro zachowało wysoką faunistyczną rangę jako miejsce gniazdowania bogatej i
zróżnicowanej gatunkowo awifauny wodnej i błotnej. W roku 1992 stwierdzono 31 gatunków
ptaków wodnych i błotnych gniazdujących w rezerwacie. Kryteria uznania za rezerwat
przyjmują konieczność gniazdowania co najmniej 25 gatunków.
3. Ochrona w rezerwacie powinna zostać ukierunkowana w większym stopniu na zachowanie
istniejącej różnorodności biotopowej, natomiast mniejszy nacisk można położyć na te
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zakazy aktywności ludzkiej, które są związane z samym bezpieczeństwem ptaków.
Niezbędne jest natomiast utrzymanie w niezmienionym stanie wszystkich typów siedlisk
rezerwatu i jego otoczenia (akwen wodny, roślinność w strefie przybrzeżnej, tereny
bagienne i leśne w otoczeniu jeziora).
4. Zakazy związane z użytkowaniem jeziora zawarte w zarządzeniu Ministra Leśnictwa z
1956 roku powinny dalej obowiązywać z wyjątkiem pewnego rozluźnienia w odniesieniu do:
• wędkowania, należy częściowo udostępnić zbiornik wędkarzom
• ukierunkowanych ingerencji w naturalną sukcesję roślin tj. wycięcie zarośli wierzbowo
- olszowych na przesmyku z j. Bonińskim.
Ekspertyza mgr inż. M. Waszek “Stosunki wodne w zlewni rezerwatu Jeziora Lubiatowskiego".
Wniosek z ekspertyzy: Należy opracować projekt ekologicznego zagospodarowania i
użytkowania zlewni.
Krótka charakterystyka zlewni:
1. Obszar zlewni całkowitej wynosi 6 528 ha, tworzą ją dorzecza rzek wpadającychdo jeziora
Dzierżęcinka i Wyszewka oraz zlewnia jeziora Policzko. W zlewni cząstkowej rz. Wyszewki
znajdują się jeziorka: Debro, Czaple, Wyszeborskie, Kąpielowe, Rackie, Ludzkie i Żabie.
2. Użytkowanie terenu w zlewni przedstawia się następująco: Lasy 55,8%, użytki zielone 20 %,
wody 6,4 % grunty orne 16 %, tereny osadnicze 2 %. Użytki zielone reprezentowane są
przez uprawiane łąki kośne i pastwiska zmeliorowane stanowiące 39 % wszystkich użytków
zielonych pozostałe 60 % stanowią naturalne bagna, mokradła, naturalna roślinność zielna
oraz dawne zmeliorowane łąki obecnie zdewastowane i podmokłe. W obrębie naturalnych
stanowisk autor wyróżnia 8 obszarów o pow. Od 2 -10 ha, “użytków ekologicznych", które
należałoby objąć ochroną.
3. Źródłem zanieczyszczenia są: ścieki bytowe z 4 wsi w zlewni (łącznie 1 800 osób), z
których żadna nie posiada oczyszczalni ścieków, spływy środków chemicznych z pól,
nawożenie pól i łąk przedostających się rowami melioracyjnymi do rzek i jezior, liczne
“dzikie" wysypiska śmieci.
W/w opracowano na podstawie materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
Informacja Skarbowego Gospodarstwa Rybackiego:
Jezioro Lubiatowskie jest eksploatowane przez Skarbowe Gospodarstwo Rybackie w Mielnie. Wg
klasyfikacji ichtiologicznej jest jeziorem eutroficznym linowo - szczupakowym. Od roku 1973
(katastrofa ekologiczna) notuje się niekorzystny spadek ilości ryb i różnorodności gatunkowej. Wg
relacji Kierownictwa Gospodarstwa jezioro w latach 1994 - 95 uległo znacznemu wypłyceniu,
lustro wody zajmuje zaledwie 80 - 100 cm, dużo zajmuje gruba warstwa mułu (2 do 5 m
miąższość), brzegi są silnie zarośnięte trzciną i roślinnością wynurzoną. Woda w jeziorze posiada
barwę brunatno -brązową, jest mało przeźroczysta.
Gospodarstwo Rybackie zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o zezwolenie
na podwyższanie poziomu wody o 0,50 m by uzyskać stan poprzedni (na rz. Dzierżęcince znajdują
się resztki starej tamy).
Badania PIOŚ - wg Informacji o stanie środowiska województwa Koszalińskiego w latach 1995-96
Jezioro Lubiatowskie pow. 265,0 II klasa czystości rok badań 1974 Rzeka Dzierżęcinka II klasa
- 38,4 % długości ni klasa - 30,8 %, non 30,8 % Długość 26,0 km tj. 10 km 8 km t.j. 8 km.
Praca magisterska WSI w Koszalinie rok 1994 pt. “Wpływ systemu Bio - Hydro na stan fizyko chemiczny wód rz. Dzierżęcinki" J. Jarczak
cyt. “ Jezioro Lubiatowskie jest w pełni zeutrofizowane, w którym z przyczyn lokalnych nastąpiła
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częściowa dystrofizacja w wyniku nagromadzenia się humusu do stanu równowagi biocenotycznej"
Wykaz użytków ekologicznych proponowanych do ochrony wg M. Waszka
1. Na N od jez. Lubiatowo zarastające oczko wodne mchami i turzycami.
2. Na E skarpie jez. Policzko stanowisko skrzypu błotnego.
3. Przy szosie Wyszebórz - Policzko oczko zarośnięte mchami i turzycami.
4. Przy E brzegu jez. Czaple trzęsawisko o pow. 3 ha.
5. Na N od jez. Kąpielowego zarośnięte jeziorko.
6. 750 m od szosy Manowo - Mostowo zarośnięte jeziorko o pw. 5 ha z rowem do źródeł
Dzierżęcinki.
7. W dolinie rz. Dzierżęcinki blisko szosy rozległe torfowisko.
Opracowanie pt. „Waloryzacja ornitologiczna rezerwatu Jezioro Lubiatowskie”.
Wyk. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rok 1998 - Urząd Miejski Koszalin.
Celem pracy było uaktualnienie wiedzy na temat ptaków lęgowych w rezerwacie. Sporządzono listę
gatunków ptaków wodnych lęgowych, dokonano porównania z latami poprzednimi, wskazano główne
zagrożenia wynikające z zamierzonego zagospodarowania terenów d. Wsi Lubiatowo. Stwierdzono 29
gatunków ptaków lęgowych oraz 13 gatunków nielęgowych. Oprócz wybitnych walorów
ornitologicznych rezerwat i przybyłe tereny bagienne, łąki i lasy są miejscem występowania cennych
roślin (m.in. storczyków). Jezioro powoli lecz systematycznie zarasta. Autorzy proponują również
podpiętrzenie (wniosek również Rybaków). Status rezerwatu powinien zostać utrzymany. Należy
opracować plan ochrony.
zebrała informacje mgr Halina Wojcieszyńska - Świnicka
Wykaz torfowisk w Gminie Manowo
„Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce spełniających kryteria potencjalnej
bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnienia wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem
środowiska” oprać. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 1996 r.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nr złoża
wg mapy
85
87
92
94
95
96
104
106
171
173
174
177
178
180
181
182
185
186
190
153
156
161
214
215
216
217
218
210
212

Kryterium ochrony
osobliwości
osobliwości
hydrologiczne
leśne
leśne
osobliwości
rolnicze
leśne
hydrologiczne
osobliwości
leśne
osobliwości
leśne
osobliwości
leśne
osobliwości
leśne
osobliwości
osobliwości
leśne
leśne
osobliwości
osobliwości
osobliwości
osobliwości
osobliwości
osobliwości
osobliwości
osobliwości

Typ torfu
(torfowisko)
niskie
wysokie
niskie
niskie
niskie
wysokie

Rodzaj złoża

Powierzchnia
w ha
1,5
1,0
4,5
1,5
4,5
4,5

Mszarne
Mszarne
mechowisko- turzycowe
szuwarowe
szuwarowe
mszarne

wysokie
wysokie
wysokie
niskie
przejściowe
przejściowe
wysokie
niskie
wysokie
niskie
mieszanotypowe
wysokie
przejściowe
przejściowe
wysokie
wysokie
wysokie
wysokie
wysokie
wysokie
wysokie

mszarne
11,0
mszarne
5,5
mszarne
1,3
mechowisko- olesowe
1,0
mszarne
1,5
mszarne
11,0
mszarne
4,5
mechowisko- olesowe
3,5
1,0
mszarne
1,5
plesowe
turzycowo- obrzezinowe 16,0
11,0
mszarne
2,5
mszarne
1,8
mszarne
2,3
mszarne
1,5
mszarne
1,1
mszarne
-5,5
mszarne
20,0
mszarne
2,0
mszarne
1,3
mszarne
1,3
mszarne

W gminie Manowo zinwentaryzowano 29 wyodrębnionych torfowisk o różnych powierzchniach
od 0,5 ha do 16,0 ha. Są one usytuowane w obniżeniach terenowych (wytopiskach) w obrębie
wzgórza moreny czołowej oraz na równinie sandrowej i tarasach pradoliny wzdłuż doliny rzeki
Radwi. Większość torfowisk usytuowana jest na terenach leśnych. Większość torfowisk należy
do typu torfowisk wysokich, część do przejściowych, mniejszość do niskich.
Torfowiska wysokie rozwinęły się w zbiornikach bezodpływowych i na wododziałach. Porastają
je mszary wysokie i mokre wrzosowiska, w krajobrazie tworzą kopuły, często porośnięte są
gatunkami reliktowymi stanowiącymi osobliwości przyrody.
Torfowiska przejściowe porastają mszary przejściowe, różne gatunki mchów torfowców.
Torfowiska niskie rozwinęły się w miejscach zasobnych w wodę gruntową. Charakterystyczną
roślinnością są w nich: zbiorowiska turzycowe i mszysto turzycowe tworzące trzęsawiska i
mokradła.
Większość torfowisk porośnięta jest drzewami, karłowatymi brzozami oraz sosną i olchą
charakterystycznymi \dla siedlisk boru bagiennego i olsu. Większość tych torfowisk zachowała
maturalną roślinność. Z tego względu powinny być zachowane i objęte ochroną.
Rozległe torfowiska występujące w dolinach rzek: Dzierżęcinki, Wyszewki Czarnej i Raduszki
oraz w obniżeniu przy jez. Lubiatowskim została przekształcona dla potrzeb rolnictwa. Posiada
kwalifikację użytków rolnych (użytki zielone), stanowi kośne łąki i pastwiska.
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Występuje na tych terenach roślinność zastępcza: łąka rajgrasowa na żyznych siedliskach lub łąka
rdestowo - ostrożeniowa oraz zbiorowiska śmiałka darniowego i situ rozpierzchłego na słabszych
i zaniedbanych siedliskach.
Użytki zielone w większości zostały zmeliorowane. Część z nich nieużytkowana, z nie
konserwowanymi urządzeniami melioracyjnymi ulega degradacji.
Torfowiska wykazane w dokumentacji w większości powinny być chronione (zakaz eksploatacji
torfu) ze względu na:
- znaczenie hydrologiczne, regulujące stosunki wodne, gdyż występują w rejonach
źródliskowych, lub na niskich tarasach rzeczny;
- znaczenie przyrodnicze, gdyż stanowią relikty pierwotnej przyrody z gatunkami rzadkich
lub chronionych roślin;
- stanowią tereny leśne - siedliska wilgotne boru lub olsu względnie rolnicze łąki kośne i
pastwiska.
Torfowiska z osobliwościami przyrody, zwłaszcza torfowiska wysokie powinny być objęte ochroną
prawną przyrody i zakwalifikowania jako “użytki ekologiczne". Nagromadzenie znacznej ilości
torfowisk na terenach tarasów pradoliny rzeki Radwi w obrębie rozległych kompleksów leśnych
pozwala na rekomendowanie tych terenów do powiększenia obszaru chronionego krajobrazu doliny
Radwi.
Fauna w dorzeczu Parsęty wg opracowania „Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty”
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1988 r.
Radew (dług. 85 km, pow. zlewni 1038 km2) jest największym dopływem Parsęty, zajmuje 34 %
całej zlewni. Na terenie gminy Manowo płynie przez rozległe kompleksy leśne (przewaga siedlisk
boru świeżego), w jej korycie utworzono dwa zbiorniki zaporowe Hajka i Rosnowo dla celów
energetycznych. Znajdują się tu również tereny wodonośne i ujęcie komunalne wód pitnych m.
Koszalina i miejscowości nadmorskich. Rzeka prowadzi wody stosunkowo czyste II i III klasy, w
obrębie terenów leśnych występują liczne torfowiska oraz partie leśne na siedliskach wilgotnych. Są
to tereny cenne przyrodniczo, stwierdzono występowanie licznych gatunków flory i fauny.
Ichtiofauna
Dorzecze Parsęty zasiedlają 2 gatunki minogów i 27 gatunków ryb kostnych gatunkami
wsiedlonymi są pstrąg tęczowy i karaś srebrzysty. Wyróżniono gatunki:
1. Grupa litofilna (składająca ikrę na podłożu kamienistym) z gatunkami szczególnie cennymi,
częściowo objętymi ochroną: minog strumieniowy, minog rzeczny, łosoś, troć
wędrowna,pstrąg potokowy i tęczowy oraz lipień.
2. Grupa indyferentna (składająca ikrę na kamieniach i roślinach) z gatunkami: jaź, jelec, krąp,
okoń.
3. Grupa fitofilna (składająca ikrę na roślinach) z gatunkami: szczupak, leszcz, płoć, lin, karaś,
sandacz.
4. Grupa psammofilna (składająca ikrę na dnie piaszczystym) z gatunkami: kiełb, śliz.
5. Poza tym występuje miętus i węgorz.
Generalnie liczba gatunków nie jest zbyt wysoka, lecz występują dość licznie gatunki z grupy
ekologicznej litofilnej typowo rzecznej (autor Tomasz Heese).
Awifauna
Badania prowadził J. Antczak (lata 1984-87) w dolinie Radwi nad jez. Kwiecko (Żydowo) na
odcinku Cebulin - Mostowo oraz nad zbiornikami Rosnowo-Hajka. Stwierdzono występowanie
następujących gatunków związanych ze stanowiskiem wodnym: perkoz dwuczuby 15 par na Hajce,
7 par na j. Rosnowskim bocian czarny nad rz. Radew w okolicy Cebulina W bocian biały w całej
dolinie i dość licznie, poza tym łabędź niemy oraz gęgawa, kwakwa, krzyżówka, gęgoł, kania
rdzawa. Ogółem w dolinie rzeki Radwi stwierdzono 33 gatunki ptaków związanych ze środowiskiem
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wodnym. (Dla porównania w dolinie Parsęty stwierdzono 32 gatunki, Wieprzy 31, Słupi 26,
Grabowej 29).
Inne gatunki ptaków
Liczne gatunki ptaków gniazdują:
- na odkrytych łąkach i torfowiskach: świergotek łąkowy, derkacz, czajka, pliszka żółta,
błotnik łąkowy,
- w zaroślach na łąkach: potrzos, łozówka, świerszczak, strumieniówka, dziwonia, trznadel.
- Gatunkami zagrożonymi są: bocian biały, kania rdzawa, bielik, derkacz. Niektóre tereny w
dorzeczu Parsęty mają ponadlokalne znaczenie dla ochrony i ptaków, w dolinie Radwi są to
j. Kwiecko, Hajka i Rosnowo.
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IV. ZASOBY I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO GMINY.
Podstawą do określenia stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego jest opracowanie
pomocnicze pt. Program Opieki nad Zabytkami gminy Manowo na lata 2009 – 2013.
Na obszarze gminy Manowo zachowały się dość licznie wartościowe zasoby kulturowe,
szczegółową lokalizację zasobów określono w części graficznej w/w studium. Niewiele obiektów
architektury i budownictwa wpisano do rejestru zabytków, natomiast ochroną prawną objęto wiele
założeń parkowych.
Z wpisanych do katalogu budownictwa ludowego przetrwały nieliczne w dodatku w średnim i złym
stanie technicznym obiekty. Dosyć bogaty jest wykaz obiektów objętych ewidencją konserwatorską,
szczegó1nie wzniesionych w pocz. XX w. i okresie międzywojennym. Dawne poniemieckie cmentarze
objęte ewidencją konserwatorską są w rzeczywistości w większości zniszczone układy kwater zatarte,
z1ikwidowane nagrobki. J edynie ostał się w miarę dobry drzewostan.
Istniejące zasoby materialne gminy można uszeregować w następujące grupy:
• obiekty sakralne (m. Bonin, m. Wyszewo),
• założenia pałacowe, dworsko- parkowe, dworsko- folwarczne, folwarczne, parkowe- parki
wiejskie, leśne (m. Bonin, Dęborogi, Grzybnica, Kopanino, Manowo, Policko, Rosnowo,
Wyszebórz, Wyszewo),
• budownictwo ludowe (m. Cewlino, Kretomino, Manowo, Rosnowo, Wyszebórz, Wyszewo),
• budownictwo wiejskie, mieszkaniowe, zagrodowe, użyteczność i publicznej (miejscowości w
całej gminie),
• dawne cmentarze (w większości miejscowości w gminie),
• skupiska lub pojedyncze stanowiska archeologiczne z reliktami dawnych kultur. (najciekawsze
to grodziska m. Bonin, m. Kretomino oraz grobowce w m. Grzybnica i nowe odkrycia w m.
Mostowo).

2. CHARAKTERYSTYKA KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO GMINY MANOWO
2.1.

RYS HISTORYCZNY

W okresie XI - XIII w. tereny obecnej gminy Manowo były integralnie związane z politycznymi
dziejami Pomorza, tj. zjednoczenie i chrystianizacja za czasów Bolesława Krzywoustego, okres
rozbicia dzielnicowego i przeszło 200-letnie zagrożenia ze strony Marchii Brandenburskiej, Danii,
Krzyżaków. Życie gospodarcze i społeczne regionu koszalińskiego do poł. XIII wieku rozwijało się
w granicach wschodniej części kasztelani kołobrzeskiej. W 1248 r. książę Barnim I nadał Koszalin
i okoliczne tereny (na wschód od rzeki Parsęty) na własność biskupom kamieńskim. Powstało
zwarte terytorialnie państwo kościelne, o silnej tendencji germanizacyjnej, uwidaczniającej się w
znoszeniu ustroju polskiego i sprowadzaniu do wsi i miast - zakładanych na prawie niemieckim –
rycerzy i osadników niemieckich. Wczesnofeudalne osadnictwo okolic Koszalina determinowały
dogodne warunki naturalne.
Kilka wsi w obecnej gminie Manowo zostało założonych w okresie późnośredniowiecznym (XIIIXVI w.), wzmiankowane w źródłach pisanych: Bonin – 1288 r., Cewlino - 1507 r., Grzybnica –
1491 r., Kretomino – 1425 r., Manowo – 1300, 1346 r., Rosnowo – 1533 r., Wyszebórz – 1240 r.
Późniejsze Wyszewo występujące w materiałach źródłowych w latach 1556-65. Wsie te stanowiły
lenna rycerskie, nadane - w części lub w całości - rodzinie von Glasenapp (np. Manowo, Rosnowo,
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Wyszebórz, Wyszewo), von Boninn (Bonin), von Marten (Grzybnica). Kilka średniowiecznych wsi
i osad zostało – na przestrzeni wieków - zniszczonych lub zostały założone na nowo, na nowym
miejscu. Do tej grupy należą takie miejscowości jak: Bonin – z gotyckim kościołem poza obecną
wsią, Jagielno – osada młyńska, Poniki – wieś cysterek z Koszalina, Wiewiórowo – własność von
Ramelów z Kościenicy.
Po sekularyzacji dóbr kościelnych (1534 r.) region koszaliński przeszedł we władanie książąt
pomorskich, w ramach utworzonej domeny. Po wojnie 30-letniej (1618-1648) w 1653 r. obszar ten
znalazł się pod panowaniem elektorów brandenburskich, a na ziemiach dawnego biskupstwa
utworzono (w 1690 r.) powiat. Od 1701 r. tereny dawnego księstwa zachodniopomorskiego weszły
w skład Królestwa Pruskiego. W owym okresie osadnictwo na tym obszarze związane było z
kolejnymi nadaniami rodzin rycerskich, np. Dęborogi – von Schwerin, von Glasenapp, Poniki –
von Hellermann, Zacisze – von Glasenapp.
W 1 poł. XIX w. rozpoczął się proces kształtowania wielkoobszarowej własności szlacheckiej i
regulacji (separacji) gruntów. Zakładano nowe folwarki (np. Policko, Podbórz, Wiąże, Żydówko )
oraz kolonie i wybudowania chłopskie (np. Grzybniczka, Kliszno, Kopanica). Z kolei od 2 poł.
XIX w. kształtowała się administracja leśna, zakładano leśniczówki i urzędy leśne, np. Gajewo,
Kopanino, Wiewiórkowo. W 1815 r. dokonano nowej reformy administracyjnej, wprowadzono
podział na prowincje, rejencje i powiaty. Na mocy tej reformy powstał powiat koszaliński, który
obowiązywał do 1939 r. Administracja i samorządy opierały się na: autonomicznych gminach
miejskich, wiejskich, dobrach szlacheckich i domenach państwowych; podział na gminy wiejskie
i obszary dworskie przetrwał do 1928 r.

2.2.

OSADNICTWO I UKŁADY PRZESTRZENNE

Najstarsza sieć osadnicza wiąże się z działalnością osadniczą rodów rycerskich zwłaszcza rodziny
von Glasenapp i von Bonin. Spośród wsi średniowiecznych tylko Wyszewo zachowało czytelną
kompozycję owalnicową, ze wszystkimi komponentami pierwotnego układu przestrzennego. Być
może formę placową miał także Wyszebórz, który w trakcie rozwoju majątku i zespołu
folwarcznego przekształcił się w układ wielodrożnicowy, o zwartej kompozycji. Brak informacji o
pierwotnej kompozycji przestrzennej Bonina, po której zachował się tylko gotycki kościół –
kaplica.
Pozostałe wsie średniowieczne mają założenia ulicowe, które ewoluowały w sposób osiowy
(Cewlino, Kretomino – wsie chłopskie) lub uległy przekształceniu po wprowadzeniu zespołów
folwarcznych (Grzybnica, Manowo).
XVIII-XIX wieczne majątki tworzyły jednorodne zespoły przestrzenne, złożone z części
rezydencjalnej (dwór z parkiem), podwórza folwarcznego i kolonii mieszkalnej – np. Dęborogi,
Policko. Z czasem wsie te ewoluowały w formę krótkiej ulicówki, zwanej także ulicówką
folwarczną.
Po reformach agrarnych powstały niewielkie wsie (osady) chłopskie, zakładane w formie krótkich
i zwartych ulicówek (np. Grzybniczka, Kliszno), kilku zagrodowych wybudowań, o rozproszonej
formie (np. Kopanica) lub jako pojedyncze wybudowania (np. Lisowo). Liczne kompleksy leśne
wymagały także stosownej administracji, stąd liczne leśniczówki (np. Gajewo, Grąpa, Kostrzewa)
i urzędy leśne (np. Kopanino).
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2.3.

ARCHITEKTURA

2.3.1. Architektura sakralna
Najstarszym zabytkiem architektury sakralnej w gminie Manowo jest gotycka (XV-wieczna)
kaplica w Boninie, odremontowana i poświecona w latach 1979-81. Drugi, zabytkowy kościół
znajduje się w Wyszewie; jest to świątynia XIX-wieczna, neogotycka, bezwieżowa. Po 1945 r.
wyburzono kościoły w Wyszeborzu (ryglowy) i Manowie (murowano-ryglowy, spalony). Na
miejscu dawnego kościoła w Manowie wzniesiono w 1983 r. nowa świątynię, o historyzującej
formie architektonicznej.
Po 1945 r., w kilku wsiach ustawiono przydrożne kapliczki (np. Grzybnica, Manowo, Wyszewo), a
przy skrzyżowaniu dróg drewniane krzyże (np. Bonin, Rosnowo). Obiekty te stanowią cenny
przykład małej architektury w krajobrazie kulturowym, a także świadczą o identyfikacji nowych
mieszkańców z zastanym środowiskiem kulturowym.
Historyczne kościoły, jako dominanty architektoniczne są objęte ochroną konserwatorską

2.3.2. Architektura rezydencjonalno-folwarczna
Na terenie gminy zachowało się kilka zespołów rezydencyjno-folwarcznych, które prezentują
wysokie walory zabytkowe; w tym obiekty objęte ochroną prawną:
•

Policko – neoklasycystyczny dwór z 1858 r. oraz XIX-wieczny, ryglowy budynek
inwentarski; Kopanino – dwór z XIX w.

•

Okazały (dwuskrzydłowy i dwufazowy) pałac znajduje się w Wyszeborze, który stanowi
jedyny, zabytkowy element w ramach dawnego majątku. Oprócz tego w kilku wsiach
(folwarkach) zachowały się tzw. budynki rządców: Manowo (2-kondygnacyjny, ceglanokamienny), Grzybnica i Rosnowo – w formie niewielkiego dworu.

•

Po 1945 r. wyburzono dwór w Manowie, Dęborogach, Grzybnicy, a na miejscu pałacu w
Boninie wzniesiono nowy blok mieszkalny.

Praktycznie nie zachowały się historyczne podwórza folwarczne, jako wnętrza architektoniczne.
W kilku folwarkach pozostały tylko pojedyncze, ale przebudowane i zdewaloryzowane obiekty
inwentarsko-magazynowe. Dwa, okazałe budynki gospodarcze znajdują się w Boninie. Dawne
kolonie mieszkalne robotników folwarcznych, tworzące zwarte i jedno-rodne architektonicznie
ciągi uległy daleko posuniętej modernizacji. Pojedyncze budynki zostały wytypowane do gminnej
ewidencji; np. Wyszebórz, Wyszewo. Na tym tle wyróżnia się ryglowy, XIX-wieczny czworak w
Dęborogach; obecnie nieużytkowany.
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2.3.3. Zabudowa zagrodowa (chłopska)
W obrębie wsi średniowiecznych, tak placowych (Wyszewo), jak ulicowych (Cewlino, Kretomino),
czytelna jest historyczna struktura zabudowy chłopskiej, odzwierciedlająca podziały
własnościowe, ukształtowane m.in. po reformach agrarnych w 1 poł. XIX w.
Jedynie w Cewlinie i Kretominie zachowało się kilka zagród pełnorolnych, o układach
czworobocznych – zamkniętych lub w kształcie podkowy. Domy (chałupy) lokowane na froncie
lub w głębi podwórza, a po bokach wielkokubaturowe budynki inwentarskie lub stodoły.
Dominują budynki murowane, ceglane, wzniesione w okresie kon. XIX – 1 ćw. XX w.
Sporadycznie zachowały się ryglowe budynki mieszkalne, które zostały bądź przebudowane lub
są nieużytkowane. Podobnie odnotowano zaledwie kilka stodół.
W obrębie wsi kolonizacyjnych zagrody mało i średniorolne, o powtarzalnych układach oraz
niewielkiej skali obiektów. Wiele siedlisk nie pełni pierwotnej funkcji rolniczej.

2.3.4. Architektura przemysłowa
Najcenniejszym, zabytkowym przykładem architektury przemysłowej w gm. Manowo jest linia
kolei wąskotorowej z przełomu XIX/XX w., wytyczona na trasie Koszalin – Świetlino. W
poszczególnych wsiach zachowały się torowiska, nasypy, elementy infrastruktury czy budynki. Na
szczególną uwagę zasługuje zespół budowli hydrotechnicznych elektrowni wodnej „Rosnowo” z
lat 1920-42, które harmonizują z krajobrazem naturalnym doliny Radwi. W dawnych zespołach
folwarcznych zachowały się budynki, a właściwie bryły dawnych gorzelni (Bonin, Rosnowo,
Wyszewo), które zostały zaadaptowane do nowych funkcji. Podobnie przekształcone zostały
dawne mleczarni, zlewnie mleka – np. Wyszewo. W kilku wsiach zachowały się murowane,
wieżowe trafostacje z 2 ćw. XX w. (np. Kliszno, Cewlino). W Manowie znajduje się niewielki most
żelbetonowy z 1932 r., z czterema tablicami inskrypcyjnymi.

2.3.5. Zabudowa ogólnowiejska
W krajobrazie wsi zachowały się pojedyncze elementy dawnej infrastruktury wiejskiej
(komunalnej), o lokalnych cechach zabytkowych. Są to: dawna pastorówka w Wyszeborzu, szkoły
w Cewlinie, Wiewiórowie, Wyszeborzu, świetlica – biblioteka w Wyszewie.

2.3.6. Leśniczówki
Na obszarze gminy występuje kilka leśniczówek, które są związane ze wsiami sołeckimi lub
stanowią odrębne osady, o nazwach własnych. Zabudowania głównie dwubudynkowe, po
współczesnych modernizacjach. Na szczególna uwagę zasługuje XIX-wieczny dwór (dawny urząd
leśny) w Kopaninie, obecnie zagospodarowany przez prywatnego właściciela oraz budynek
nadleśnictwa w Manowie.

39

2.4.

ZIELEŃ KOMPONOWANA

2.4.1. Parki
Na terenie gminy, przy w/wspomnianych zespołach dworsko-folwarcznych założone były parki
dworskie, które stanowiły okazałe założenia krajobrazowe, naturalistyczne lub leśne w otoczeniu
XIX-wiecznych rezydencji szlacheckich. Na uwagę zasługują parki w: Policku, Kopaninie. W
kilku wsiach podworskich parki stanowią jedyny, zachowany element dawnego założenia
dworsko-parkowego, np. Dęborogi, Manowo, Grzybnica, Bonin. Większość parków jest wpisana
do rejestru zabytków.
2.4.2. Cmentarze
Na terenie gminy zachowało się kilka cmentarzy: pierwotne lokowane przy kościołach oraz XIX i
XX wieczne usytuowane na obrzeżach wsi – w polach lub lasach. Przy cmentarzach kościelnych
praktycznie nie zachowały się elementy sepulkralne; działki splantowane, z częściowo
zachowanym starodrzewem – np. Manowo, Wyszewo. Z kolei na cmentarzach „polnych”
odnotowano liczne elementy dawnych nagrobków. Na szczególną uwagę zasługują nekropolie w
Cewlinie i Wyszewie, które stanowią wielkopowierzchniowe lapidaria, o bogatej sztuce
sepulkralnej.

2.4.3. Aleje - szpalery
Przed wsiami wytyczone są aleje (klonowe, lipowe i kasztanowców), np. Grzybnica, Cewlino,
Wyszebórz. Krótkie szpalery odnotowano również w obrębie w/w wsi. W Grzybnicy, w obrębie
dawnego parku zachowała się jedynie okazała aleja grabowa.

Do rejestru zabytków archeologicznych wpisano stanowiska:
 Bonin, stan. 2 (AZP 15-22/36) – grodzisko wczesnośredniowieczne wpisane do rejestru
zabytków pod nr 661, decyzją nr: Kl.IV-Oa/7/68, z dn.: 4 grudnia 1968 r.
 Grzybnica, stan. 1 (AZP 17-23/1) – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (kręgi
kamienne) wpisane do rejestry zabytków pod nr 880, decyzją nr: Kl.IV.670/1/74, z dn.: 4
lipca 1974 r.
 Kretomino, stan. 1 (AZP 15-21/32) – grodzisko wczesnośredniowieczne wpisane do rejestru
zabytków pod nr 669, decyzją nr: Kl.IV-Oa/15/68 z dn.: 4 grudnia 1968 roku.
Tą dodatkową formą ochrony, jaką jest wpis do rejestru zabytków należy objąć pozostałe
3 stanowiska również zaliczone do strefy W.I. pełnej ochrony konserwatorskiej, czyli:
•
•
•

Grzybnica, stan. 1a (AZP 17-23/21) – wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe;
Mostowo, stan. 1 (AZP 17-22/86) – grobowiec megalityczny
Mostowo, stan. 2 (AZP 17-23/22) – grobowiec megalityczny
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Do rejestru zabytków nieruchomych wpisano:
11 obiektów i obszarów jest wpisanych do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej.
Są to:
− kościoły w: Boninie i Wyszewie;
− dwory w: Policku i Kopaninie
− parki (leśne i dworskie) w: Boninie, Kopaninie, Manowie (dworski i leśny), Policku,
Dęborogach
− linia kolei wąskotorowej (Koszalin – Świetlino – Kretomino – Bonin – Manowo –
Rosnowo).

Rejestr zabytków ruchomych na terenie gm. Manowo przedstawia się nader skromnie i obejmuje
wyłącznie elementy wyposażenia kościołów, w przeważającej mierze XIX i XX wieczne (np.
żeliwne świeczniki, prospekt organowy). Wyjątek stanowi dzwon spiżowy z 1663 r. i XVIIIwieczny żyrandol.
Wykaz zabytków ruchomych jest dostępny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

3. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZABYTKOWE OBIEKTY
NIERUCHOME.
Formy ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków reguluje art. 7 ustawy z 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Formą ochrony ustanawianą przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków jest wpisanie do rejestru zabytków.
3.1.ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO.
A. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW W K.Z.
m. Bonin
1. Kościół filialny p.w. Św. Izydora – gotyk mur. XV/XVI w. – wraz z otaczającym drzewostanem
(d. Cmentarz) – Rej. Zab. Nr 384 z dn. 14.04.1964 r.
m. Kopanino
2. Dwór mur. II poł. XIX w. – wł. Prywatna – Rej. Zab. Nr 1252 z dn. 20.09.1996r.
m. Policko
3. Pałac neoklasycystyczny mur. IX/XX w. – wł. Prywatna – Rej. Zab. Nr 1242 z dn. 21.12.1993r.
4. Budynek gospodarczy – szachulcowy (w zespole pałacowym) - Rej. Zab. Nr 1251/1 z dn.
19.06.1996r.
m. Wyszewo
5. Kościół filialny p.w. Św. Wojciecha neogotycki - szachulcowy II poł. XIX w. – Rej. Zab. Nr 1232 z
dn. 30.12.1992r.
6. Zespół budynków stacji koszalińskiej kolejki wąskotorowej – mur. z 1912/1914 r. – Rej. Zab.
Nr 50 z dn. 27.07.2000r.
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B. ZABYTKI ETNOGRAFICZNE WPISANE DO KATALOGU BUDOWNICTWA LUDOWEGO
(STAN FAKTYCZNY NA PODSTAWIE WIZJI W TERENIE LIPIEC 1999R.)
m. Cewlino
1. Stodoła – zagr. Nr 35 szach. Poł. XIX w. – wł. P. Kosmala.
2. Bud. Inwentarski – zagr. Nr 41 – szach. Poł. XIX w. – wł. M. Komar.
m. Kretomino
3. Stodoła – zagr. Nr 34 – szach. wł. E. Woźniak (w części przebudowana).
m. Manowo
4. Bud. Mieszk. – zagr. Nr 52 – szach. 3 ćw. XIX w. – wł. Chwoszczyński, Lis.
m. Rosnowo
5. Bud. Inwentarski zagr. Nr 36 – szach. pocz. XIX w. (przebudowa).
m. Wyszebórz
6. Bud. Inwentarski (kurnik) – zagr. Nr 23 – szach. II poł. XIX w. – wł. Jodłowski
7. Bud. Mieszkalny – zagr. Nr 24 – szach. pocz. XIX w. – wł. A. Iwanasik
m. Wyszewo_
8. Chałupa - zagr. nr 54 - szach. I poł. XIX w. - wł. St. Kudełka, K. Sienkiewicz.
9. Bud. mieszkalny – zagr.nr 75 - szach, (glinobitka) - wł. J. Kowal (częściowo rozebrany,
przebudowany).

C. OBIEKTY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZNAJDUJĄCE SIĘ W EWIDENCJI
KONSERWATORSKIEJ.
M. Bonin
1. Zespól pałacowo-folwarczny - ewid. - kon. XIX w.,191 4. 1922 r;
a) bud. mieszkalny mur. daw. rządcówka - ob. nieużytk. b)
stodoła folwarczna mur. z 1922 r. wl. ZDZ Bonin;
c) bud. mieszkalno-magazynowy mur. daw. gorzelnia - ob. nieużytk.
2. Dom mieszk. nr 14 mur. ok. 1910 r - daw. dom robotników folwarcznych - ewid. wł. ZDZ
Bonin.
3. Dom mieszk. nr 15 mur. 1910 r. - daw. dom robot, folwarcznych - ewid.
4. Dom mieszk. nr 35 mur. 1910 r daw. dom robotników folwarcznych - ewid.
M. Cewlino
1. Dom Nr 6 mur. ok. 1930 r - ewid. wł. M.Chromik.
a) stodoła Nr 6 mur. drewn. ok. 1930 r - ewid. wł. M.Chromik b)
wozownia Nr 6 mur. ok. 1930 r - ewid. wł. M.Chromik.
2. Dom Nr 11 mur. ok. 1925 r - ewid. wł. J.Bamburak.
3. Dom Nr 13 szach. mur. II połowa XIX w. - ewid. wł. L.Dziekanowski, a)
obora Nr 13 mur. kon. XIX w. - ewid. wł. U.G.
4. Stodoła Nr 15 mur. szach I poł. XIX w. - ewid. wł. M.Gębura.
5. Dom Nr 16 mur. ok. 1925 r. - ewid. wl. St. Krawętkowski
a) obora Nr 16 mur ok. 1925 r. - ewid. wl. St. Krawętkowski.
6. Obora Nr 17 mur. ok. 1925 r.- ewid. wł. B. Kusy.
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7. Dom Nr 18 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. H.Śmieszek.
8. Dom Nr 19 mur. kon. XIX w.- ewid. wł. J.Sapielak.
9. Dom Nr 26 mur. ok. 1925 r. - ewid. wŁ GS Koszalin.
10. Dom Nr 27 mur. 1927 r. - ewid. wł. A.Kucharczyk.
11. Dom i obora Nr 28 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. P.Szewczyk - przebudowa.
12. Obora Nr 30 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. LBurak.
a) stodoła Nr 30 szach. drew. kon. XIX w. - ewid. wł. LBurak.
13. Dom Nr 31 szach. 3 ćw. XIX w. - ewid. wł. I.Burak.
14. Dom Nr 32 mur. 1925 r. - ewid. wł. B. W.Radoń.
a) obora Nr 32 mur. 1925 r. - ewid. wł. B.W.Radoń.
15. Stodoła - zagroda szach, nr 35 1832 r. - ewid. i katalog budow, ludowego wł. P.Kosmala,
a) obora Nr 35 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. P.Kosmala.
16. Obora Nr 36 mur. ok. 1925r. - ewid. wł. St. Gałązka,
a) stodoła Nr 36 szach. drew. II poł. XIX w. - ewid. wł. St.Gałązka.
17. Dom Nr 38 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. "HELADIMEX" sp. z o.o.
a) obora Nr 38 mur. ok. 1910 r. - ewid. wl. "HELADIMEX: sp. z o.o.
18. Obora Nr 39 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł.I Bomburak.
a) stodoła Nr 39 szach. mur. kon. XIX w. - ewid. wł. LBomburak.
19. Bud. inwentar. zagroda Nr 41 szach poł. XIX w. - ewid. i katalog budów, ludowego wł. M.
Komar.
20. Obora Nr 42 mur. ok. 1925 r. – ewid. wł. I.Morawski,
21. Obora Nr 43 mur. pocz. XX w. – ewid. wł.I.Morawski, a)
obora Nr 43 mur. 1931 r. – ewid. wł. I. Morawski.
b) stodoła Nr 43 szach. Drew. Kon. XIX w. – ewid. wł. I. Morawski.
22. Obora Nr 44 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. I. Morawski.
23. Obora Nr 45 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. St.Musyt – przebudowa.
24. Dom i obora Nr 47 mur. 1935 r. – ewid. – wł. A. Marczak.
25. Stodoła Nr 48 mur. 1930 r. ewid. – wł. St. Śliwa.
M. Grapa (Dębogóra)
1. Dom Nr

2 mur. ok. 1930 r Nadleśn. Tychowo – ewid.

M. Dęborogi
1. Ruiny dworu mur. XIX w. – ewid. wł. AWRSP.
2. Czworaki folwarczne szach. II poł. XIX w. – ewid. wł. AWRSP (szt. 2).
3. Obora folwarczna szach. Mur. ok. 1925 r. – ewid. wł. AWRSP.
M. Grzvbnica
1. Pozostałości dworu mur. XIX w. – obecnie rozebrany wł. AWRSP.
2. Obora folwarczna mur. ok. 1925 r. – ewid. wł. AWRSP.
3. Dom Nr 1 mur. ok. 1935 r. – ewid. wł. K.Wójcik.
4. Dom Nr 2 mur. ok. 1935 r. – ewid. K.Wróbel.
5. Obora Nr 5 mur. ok. 1930 r. – ewid. L.Laube i in.
6. Dom Nr 6 mur. ok. 1930 r. – ewid. wł. I.Kosidło.
a) obora Nr 6 mur. ok. 1930 r. – ewid. I. Kosidło.
7. Dom Nr 7/8 mur. XTX/XX w. – ewid. S.Kosik
a) obora Nr 7 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. S.Kosik
8. Dom Nr 10 mur. ok. 1880 r. – ewid. wł. R. Górecki,
a) obora Nr 10 mur. 1910 r. – ewid. wł. R.Górecki
b) stodoła Nr 10 drew. Ok. 1910 r. – ewid. wł. R. Górecki.
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9. Dom Nr 15 mur. ok. 1890 r. – ewid. wł. Romanik i Gancarczyk
a) obora Nr 15 mur. ok. 1930 r. – ewid. wł. Romanik i Gancarczyk
10. Dom Nr 16 mur. ok. 1930 r. – ewid. wł. W. Pedzik
11. Dom Nr 18 mur. ok. 1925 r. – ewid. wł. AWRSP.

M. Grzybniczka
1. Dom i obora Nr 1 mur. ok. 1925 r.
2. Dom Nr 3 mur. ok. 1925 r.
a) obora Nr 3 mur. ok. 1925 r.
b) stodoła Nr 3 drew. Ok. 1925 r.
3. Dom. Nr 4 mur. ok. 1925 r.
a) obora Nr 4 mur. ok. 1925 r.
4. Dom Nr 5 mur. ok. 1925 r.
5. Dom Nr 7 mur ok. 1925 r.
a) obora Nr 7 mur. ok. 1925 r.

Nadleśn. Tychowo ewid.
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid
Nadleśn. Tychowo ewid

M. Kliszno
1. Wieża transformatorowa mur. ok. 1935 r. – ewid.
2. Dom Kr 4 mur. ok. 1935 r. – ewid. wt. H. Jastrowski
a) stodoła Nr 4 drew. Ok. 1935 r. – ewid. wt. H. Jastrowski.
3. Dom Nr 6 mur. ok. 1935 r. – ewid. wl. T. Wesołowski
a) stodoła Nr 6 drew. Ok. 1935 r. – ewid. wl. T. Wesołowski.
4. Dom Nr 8 mur. ok. 1935 r. – ewid. wl. I.Bojarowska,
a) stodoła Nr 8 drew. Ok. 1935 r. – ewid. I.Bojarowska.
M. Kopanino
1. Obora Nr 5 mur. ok. 1925 r. Nadleśn. Tychowo – ewid.
2. Kamień drogowy ok. 1 mur. XIX w. – ewid.
3. Dom Nr 2 mur. ok. 1899 r. ewid. Nadleśn. Tychowo.
a) stodoła Nr 2 mur. drew. Ok. 1925 r. – ewid. Nadleśn. Tychowo
4. Dom Nr 3 mur. ok. 1925 r. – ewid. Nadleśn. Tychowo.
5. Dom Nr 4 mur. ok. 1925 r. – ewid. Nadleśn. Tychowo.
6. Dom Nr 5 mur. ok. 1925 r. – ewid. Nadleśn. Tychowo.
M. Kretomino
1. Dom Nr 1 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. A. Pyś i R. Dańczak.
a) obora Nr 1 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. A. Pyś i R. Dańczak.
2. Dom Nr 12 mur. ok. 1925 r. – ewid. wł. U.G.
3. Dom Nr 13 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. R. Dańczak i Wiśniewski
a) obora nr 13 mur. drew. Ok. 1910r. – ewid. wł. R. Dańczak i Wiśniewski
b) stodoła Nr 13 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. R.Dańczak i Wiśniewski.
4. Dom Nr 14 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. N. Kuras.
5. Dom Nr 15 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. A. Józefiak i in.
6. Dom Nr 16 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. L Habko,
a) obora Nr 16 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. L. Habko.
7. Dom Nr 18 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. T. Wyskiel.
8. Dom Nr 20/21 mur. ok. 1925 r. – ewid. wł. T. Wyskiel – przebudowa części Nr 20, a)
obora Nr 20 mur. 1937 r. – ewid. wł. St. Zinbrowski
9. Dom Nr 24 mur. II poł. XX w. – ewid. wł. L. Okuniewski
a) chlew Nr 24 mur. drew. Ok. 1930 r. – ewid. wł. L.Okuniewski
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b) stodoła i spichlerz mur. drew. Ok. 1930 r. – ewid. wł. L. Okuniewski.
10. Dom Nr 30 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. I. Habas,
a) obora Nr 30 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. L.Habas,
b) wozownia Nr 30 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. L.Habas,
c) dom, chlew mur. 1930 r. – ewid. wł. I Zarzycka.
11. Dom Nr 33 mur. 1870 r. – ewid. wł. I. Zarzycka,
a) obora nr 33 mur. ok. 1930 r. – ewid. wł. I Zarzycka.
12. Chałupa zagroda Nr 34 szach. I poł. XLX w. – ewid. + katalog budów, ludowego
wł. E. Woźniak - przebudowa (namiastka elem. szach).
13. Dom Nr 35 mur. 4 ćw. XLX w. - ewid. wł. Krawczuk i Przybył
a) obora Nr 35 mur. kon. XIX w. - ewid. wł. Krawczuk i Przybył,
b) stajnia Nr 35 szach mur. kon. XLX w. - ewid. wł. Krawczuk i. Przybył,
c) stodoła Nr 35 szach. mur. kon. XIX w. - ewid. wł. Krawczuk i Przybył.
14. Dom Nr 41 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. I.Przvbvł
M. Manowo
1. Dom Nr 1 mur. szach 3 ćw. XIX w. - ewid. wł. K. Jasiboga.
2. Dom Nr 14 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. U.G.
3. Dom 19/20 mur. 4 ćw. XIX w. - ewid. wł. ZPD Manowo.
a) chlewy Nr 19 mur. ok. 1935 r.- ewid. wł. ZPD Manowo,
b) obora Nr 20 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. ZPD Manowo.
4. Dom Nr 22 mur. ok. 1910 r. - ewid. wl. U.G.
6.
Dom Nr 28 mur. 1921 r. - ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo.
7.
Dom Nr 31 mur ok. 1925 r. - ewid. wł. I. Ganiec.
8.
Chałupa - zagroda Nr 32 mur. ewid. wł. U.G. (przebudowa)
9.
Dom. Nr 40 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. U.G.
10.
Dom Nr 48 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. I. Skmerawski.
11.
Dom Nr 49 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. I. Skmerawski.
12.
Dom Nr 52 szach. 3 ćw. XIX w. - ewid. wł. Chwoszczyński i Lis.
13.
Dom Nr 53 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo.
14.
Dom Nr 55 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. PKP
15.
Dom Nr 56 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. H. Ryk.
16.
Dom Nr 63 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. Wawrzekiewicz,
a) chlew Nr 63 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. Wawrzekiewicz.

17.
18.

Dom Nr 64 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. S.Mielnik
Stacja kolejowa Koszalińskiej Kolejki Wąskotorowej
- zespół budynków mur. z 1912 –1914 r.

M. Mostowo
1. Dom Nr

6 mur. ok. 1935 r. ewid. wł. U.G. M.

Policko
1. Dom Nr

1 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. ĄWRSP
2. Dom Nr 4 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. AWRSP.
3. Dom Nr 6 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. AWRSP.
M. Rosnowo
1. Zapora na rzece Radew mur. ok. 1940 r. – ewid.
2. Daw. gorzelnia Nr 18 mur. II poł. XIX w. - ewid. wł. Z. Huczko.
3. Magazyn Nr 18 mur. II poł. XIX w. - ewid. wł. Z. Huczko.
4. Dom Nr 33 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. PKP,
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a) chlew

Nr 33 mur. ok. 1935 r. ewid. wł PKP.
5. Dom Nr 36 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. ZE Koszalin
a) bud. inwen. zagroda Nr 36 szach- pocz. XIX w. ewid. + katalog budów, ludowego
wł. W. Surówka i L. Kimak - przebudowa.
6. Dom Nr 38 mur. ok. 1925 r.— ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo.
7. Dom Nr 42 mur ok. 1910 r. - ewid. wł. D. Wołoszyn.
8. Dom Nr 47 mur. ok. 1904 r. - ewid. wł. M. Drehynycz,
a) obora Nr 79 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. M. Drehynycz
9. Dom Nr 48 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. B. Kondziałka,
a) obora Nr 48 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. B. Kondziałka.
10. Dom Nr 56 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. B. Cieślak.
11. Dom nr 57 mur. ok. 1935 r. - ewid. wł. W.Wojewicz,
a) obora Nr 57 mur. pocz. XX w. - ewid. wl. W.Wojewicz.
12. Dom Nr 59 mur. II poł. XIX w. - ewid. wl. M.Zal
a) stodoła Nr 59 mur. II poł. XIX w. wl. M. Zal.
13. Dom Nr 69 mur. ok. 1935 r. - ewid. wl. L..Bartłomiejczyk.
14. Dom Nr 70 mur. ok. 1930 r. - ewid. wl. Grobelna.
15. Dom Nr 72 mur. ok. 1925 r. - ewid. wl. I.. Kotowski i in.
16. Dom Nr 77 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł L. Surówka i in.,
a) stodoła Nr 77 drew. ok. 1925 r. - ewid. wl. L. Surówka i in.
17. Dom Nr 78 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. K. Mosek.
18. Dom Nr 79 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. Kordowska,
M. Wvszebórz
1. Pałac mur. XIX w. częściowo przebudowany w latach 1973 -76 - ewid. wł. AWRSP.
2. Obora folwarczna mur. XX/XX w. - ewid. AWRSP.
3. Dom Nr 5 mur ok. 1925 r. - ewid. wł. AWRSP.
4. Dom Nr 11 mur. XIX/XX w. - ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo.
5. Dom Nr 13 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. I. Susz.
6. Dom Nr 14 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. K. Tkaczyk i in.
a) obora Nr 14 pocz. XX w. - ewid. wł. T.Tkaczyk in.
7. Dom Nr 15 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. LRusnarczyłc,
a) obora Nr 15 mur. ok. 1925 r. - ewid. wl. I.Rusnarczyk.
8. Dom Nr 16 mur. pocz. XX w. - ewid. wl. W.Michałowicz. a) obora Nr 16 mur. pocz XX w.
- ewid. wł. W.Michałowicz.
9. Dom Nr 17 mur. pocz. XX w. - ewid. wł. Mikulski.
10. Dom Nr 18 szach. mur. pocz. XX w. - ewid. wł. Procanin,
a) stodoła Nr 18 szach mur. pocz. XX w. - ewid. wł. Procanin.
11. Dom Nr 19 mur. 1925 r. ewid. wł. W.Iwanisiuk.
12. Dom Nr 22 mur. 1930 r. - ewid. wł. L.Cichasz,
a) stodoła Nr 22 mur. 1932 r. - ewid. wt L.Cichasz.
13. Dom Nr 23 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. W.Jodłowski.
a) obora Nr 23 mur. szach. ok. 1925 r. - ewid. wł. W.Jodłowski
b) kurnik zagroda Nr 23 szach. II poł. XIX w. - ewid. + katalog bud. ludowego wł.
W.Jodłowski.
14. Budynek mieszk.-gospod. Nr 24 szach. pocz. XIX w. - ewid. -r katalog bud. ludowego wł.
A.Iwanisik
15. Daw. szkoła Nr 28 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. U.G.,
a) wozownia Nr 28 mur. drew. ok. 1925 r. - ewid. wi. U.G. - ruina.
16. Dom Nr 29 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo,
a) obora Nr 29 mur. ok. 1930 r. - ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo.
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17. Dom Nr 30 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. P.Bednarczyk - przebudowa,
a) obora Nr 30 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. P.Bednarczyk,
b) stodoła Nr 30 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. P.Bednarczyk.
18. Dom Nr 31 mur ok. 1912 r. - ewid..wł. Nadleśnictwo Manowo,
a) obora Nr 31 mur. ok. 1910 r. - ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo.

19. Dom Nr 32 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. E.Holik.
20. Dom Nr 33 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. F.Jodłowska
a) obora Nr 33 mur. ok. 1925 r. - ewid. wł. F.Jodłowski

b) stodoła Nr 33 drew. ok. 1925 r. - ewid. wl. F.Jodłowski.
M. Wyszewo
6. Szkoła mur. ok. 1925r. Nr 18a – ob. Dom mieszkalny – ewid. wł. U.G.
7. Pomnik poległych mur. ok. 1920r. – ewid.
8. Gorzelnia mur. pocz. XX w. Nr. 7 –ewid. wł. AWRSP
9. Poczta mur. ok. 1935r. – ewid. wł. U.G.
10. Świetlica mur. ok. 1910r. – ewid. wł. U.G.
11. Dom Nr 3 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. A. Uszczyńska i in.
a) chlew Nr 3 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. A. Uszczyńska i in.
12. Dom Nr 4 mur. 1911r. – ewid. wł. B. Antoszczak
13. Dom Nr 6 mur. ok. 1910r. – ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo
14. Dom Nr 8 mur. ok. 1935r. dom robotników folwarcznych – ewid. wł. T. Nowosad
15. Dom Nr 9/9a mur. ok. 1935r. dom robotników folwarcznych – ewid. wł. F. Mazurczak
16. Dom Nr 11 mur. ok. 1910r. d. dwór – obecnie ZOZ – ewid. wł. U.G.
17. Dom Nr 12 mur. ok. 1940r. d. inwentarski – ewid. wł. A. Fojtur i in.
18. Dom Nr 13 mur. ok. 1935r. dom robotników folwarcznych – ewid. wł. I. Fikowicz
19. Dom Nr 16 mur. 1911r. dom robotników folwarcznych – ewid. wł. K. Kozłowska b)
obora Nr 16 mur. 1911r. – ewid. wł. K. Kozłowska
c) stodoła Nr 16 mur. drew. ok. 1911 r. – wł. K. Kozłowska.
20. Wieża transformatorowa mur. 1910r. – ewid.
21. Dom Nr 19 mur. ok. 1930r. dom robotników folwarcznych – ewid. wł. Nowosad d)
Obora Nr 19 mur. drew. ok. 1930r.- ewid. wł. Nowosad.
22. Obora Nr 22 mur. ok. 1935 r. – ewid. St. Stefankiewicz
23. Dom Nr 23 mur. ok. 1935r. – ewid. wł. I. Korol
24. Dom Nr 31 mur. ok. 1925r. – ewid. wł. U.G.
25. Dom – zagr. Nr 31 szach. II poł. XIX w. – ewid. wł. T. Sienkiewicz
26. Dom Nr 34 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. Fryzowski
27. Dom Nr 35 mur. ok. 1925r. – ewid. wł. A. Jabłoński
e) piekarnia Nr 35 mur. ok. 1935r. – ewid. wł. A. Jabłoński
28. Dom Nr 39 mur. szach. pocz. XX w. – ewid. wł. Turkiewicz i in.
f) obora Nr 39 mur. ok. 1925r. – ewid. wł. Turkiewicz i in.
29. Dom Nr 41 mur.. szach. pocz. XX w. – ewid. wł. B. Komieńcz
30. Dom Nr 44 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. GS Koszalin
31. Dom Nr 48 szach. 3 ćw. XIX w. – ewid. wł. U.G.
32. Dom Nr 50 mur. ok. 1925r. – ewid. wł. L. Mucharska i A. Potocka
33. Dom Nr 52 mur. pocz. XX w. – ewid. wł. M. Pawluch
34. Dom Nr 53 mur. pocz. 1930r. – ewid. wł. GS Koszalin
g) magazyn Nr 53 mur. ok. 1930r. – ewid. GS Koszalin
35. Chałupa Nr 54 szach. I poł. XIX w. – ewid. + katalog wł. St. Kudełka, K. Sienkiewicz
36. Dom Nr 57 mur. ok. 1910r. – ewid. wł. Z. Kostka
h) stodoła Nr 57 szach drew. ok. 1930r. – ewid. wł. Z. Kostka
37. Dom Nr 63 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. Pokrzywa
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38. Stodoła – zagroda Nr 68 – szach. poł. XIXw. – ewid. wł. Kierkosz
39. D. mleczarnia mur. ok. 1930r. – ewid. wł. U.G.
40. Dom Nr 70 mur. ok. 1935r. – ewid. wł. F. Lipiński
i) stodoła Nr 70 mur. drew. ok. 1935r. – ewid. wł. F.Lipinski
41. Dom Nr 72 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. I. Rembisz
j) obora Nr 72 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. I. Rembisz
42. Dom Nr 73 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. M. Zdun
k) obora Nr 73 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. M. Zdun
l) stodoła Nr 73 drew. ok. 1930r. – ewid. wł. M. Zdun
43. Chałupa – zagroda Nr 75 – glin. Szach. poł. XIXw. – ewid. +katalog budow. Ludowego –
wł. I. Kowal
44. Dom Nr 80 mur. ok. 1930r. – ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo
E. OBIEKTY WYBODAWANE PRZED 1945 R. PROPONOWANE DO EWIDENCJI
KONSERWATORSKIEJ (BRAK DOKUMANTACJI W ZASOBACH W K.Z.)
M. Wiewiórowo
1. Wieża transformatorowa – mur.
2. Dom i bud. inwentarski – Nr 2 mur. drew. szach.
3. Dom i bud. gospod. Nr 3 (dawna leśniczówka) mur. drew. – wł. ALP
4. Dom i bud. gospod. Nr 4 – mur. drew.
5. Dom i bud. gospod. Nr 5 – mur. drew. – wł. ALP
6. Dom i bud. gospod. Nr 6– mur. drew. – wł. ALP
7. Dom i bud. gospod. Nr 7 – mur. drew. – wł. ALP
8. Dom i bud. gospod. Nr 8 – mur. drew. – wł. ALP
9. Dom i bud. gospod. Nr 8– mur. drew. – wł. ALP
10. Dom i bud. gospod. Nr 10 – mur. drew. – wł. ALP
2.2.PARKI
Symbole „A-H” określają lokalizację parków na planszy.
A. Parki wpisane do Rejestru Zabytków.
M. Bonin
1. „F” – park pałacowy założony przypuszczalnie w XVIII/XIX w. O pow. ok. 4,0 ha – układ
zachowany, uszkodzony przez wycięcie pasa pod linię energetyczną. Pałac rozebrano w latach 60, w
jego miejsce wzniesiono budynek Instytutu Ziemniaka. Wymaga odtworzenia, odnowienia, i
konserwacji – wpisany do Rejestru Zbytków Nr 959 z dn. 21.03.1977r.
M. Dęborogi.
2. „E” – Park dworski z II poł. XIXw. – w stylu naturalistycznym przechodzący w las – pow.
ok. 2,0 ha, zachowany starodrzew, ruiny dworu i częściowo rozebrane budynki dawnego folwarku.
Park wymaga rekonstrukcji i zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem i degradacją. Wpisany do
Rejestru Zabytków Nr 1090 z dn. 06.06.1980r.
M. Kopanino (Kopaniewo)
3. „C” – Park leśny z II poł. XIXw – krajobrazowy połączony z otaczającymi lasami – pow. ok. 3,70
ha. Zachował się starodrzew z drzewami rodzimymi i obcego pochodzenia. Park zlokalizowany w
południowo-zachodniej części osady leśnej, poprzedzony zabudowaniami dawnego z 1900 roku
Urzędu Leśnego – obecnie pełniącego funkcję dworku myśliwskiego, zabytkowego
odrestaurowanego, wpisanego do Rejestru Zabytków. Pozostałe zabudowania to budynki gospodarcze
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i mieszkalne robotników leśnych. Przy parku od strony południowej znajduje się cmentarz z I poł.
XX w. Park wpisany do Rejestru Zabytków Nr 1107 z dn. 12.06.1980 r.
M. Manowo.
4. „A” – Park dworski – założony przypuszczalnie w poł. XIXw. – naturalistyczny o pow. ok. 4,0 ha.
Nieczytelny, zatarty układ przestrzenny. Dwór rozebrano w 1945 r., na jego miejscu wzniesiono
nowy budynek mieszkalny. Droga będąca osią założenia parkowo-dworskiego w części prowadzącej
do nieistniejącego dworu wysadzana jest kasztanowcami. Park wpisano do Rejestru Zabytków Nr 960
z dn. 21.03.1977r.
5. "B" - Park leśny - z XVIII w. powstał z lasu dębowego wzbogaconego w pocz. XX w. bukiem i
ratunkami iglastymi, na wyniesieniu morenowym zwanym Górą Dębową. Park położony w środku wsi
po zachodniej stronie drogi krajowej Nr 11 stanowił ogólnodostępny dla mieszkańców teren
rekreacyjny. Obok parku (na północ) znajdują się zabudowania administracyjne siedziby
Nadleśnictwa Manowo. część budynków wzniesionych w 1918 r. Powierzchnia parku ok. 4.4 ha. Park
wpisany do Rejestru Zabytków Nr 1109 z dn. 12.06.1980 r.
M. Policko.
6. "D" - Park dworski z II poi. XIX w. - krajobrazowy typu leśnego. Pow. ok. 2.66 ha. Czytelne
granice założenia parkowo-dworskiego z końca XIX w. (dziedziniec, park ozdobny przy dworze, park
leśny, stawy - bagna, drogi i aleje). Pow. całego założenia ok. 7.57 ha. dawna - 6,20 ha. Park
powstał z liściastego lasu porastającego morenowe wzniesienie. Pojawiają się również drzewa obcego
pochodzenia takie jak: sosna wejmutka. platan,żywotnik, buk posp. purpurowy, dąb błotny, czeremcha
amerykańska. W środku parkustarodrzew" liściasty bukowy. Wzdłuż drogi dojazdowej do dworu
rośnie szpaler świerkowy oraz kasztanowce. Z zabudowań dworskich zachował się dwór zabytkowy
neoklasycystyczny z XIX w. obecnie odrestaurowany, zamieszkały. Z części pozostałych zabudowań
gospodarczych na uwagę zasługuje dawna owczarnia o konstrukcji szkielet, szachul. użytkowana
obecnie jako stodoła. Dwór oraz stodoła znajdują się w Rejestrze Zabytków. Park wpisany do Rejestru
Zabytków pod Nr 961 z dn. 21.03.1977 r.

B Parki objęte ewidencja konserwatorska.
M. Grzvbnica.
1. "H" - Park przypalacowy z I poł. XIX w. krajobrazowy o cechach ogrodu rustikalnego - pow. ok.
4.0 ha - zaniedbany, częściowo zatarty układ dróg. wymaga kompleksowego odtworzenia
założenia parkowego, likwidacji substandardowych uciążliwych obiektów. Park występuje w
Ewidencji Konserwatorskiej, wskazane jest wpisanie go do Rejestru Zabytków.
M. Wyszebórz.
2. "G" - Park przypałacowy przypuszczalnie z XIX w. - krajobrazowy o pow. ok. 6,5 ha z częścią
leśną o pow. ok. 1.82 ha, z którego do dziś pozostały jedynie resztki, rozciąga się nazachód od
pałacu. Pałac przebudowano częściowo w latach 1973-76. Dawny staw przekształcono na zbiornik
p.poż. Zachowała się jedynie aleja dojazdowa ze szpalerem kasztanowców, topola przy ścianie
północnej pałacu i kępa starodrzewia zajmująca stromy stok wyniesienia morenowego w
zachodniej części założenia. Należy bezwzględnie chronić przed zniszczeniem pozostałą aleję
kasztanowców a ewentualne odtworzenie parku musi być poprzedzone opracowaniem
kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej. Park występuje wyłącznie jako założenie w
ewidencji konserwatorskiej.
a. CMENTARZE OBJĘTE EWIDENCJA KONSERWATORSKA.
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Cyfry 1 - 14 określają lokalizację cmentarzy na planszy.
M. Bonin.
2. - cmentarz przykościelny, dawny poniemiecki z II poł. XIX w. o pow. ok. 0.27 ha położony w
ramach założenia sakralnego zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Izydora z XV/XVI w.
wpisanego do Rejestru Zabytków Nr 384 z dn. 14.01.1964 r.
Układ kwater czytelny, nagrobków brak, dobrze zachowany drzewostan (23 jesiony, lipy,
dąb, klon, grab).
M. Cewlino.
(2) - cmentarz dawny poniemiecki założony w I poł. XX w. o pow. ok. 0.21 ha. położony na
wzniesieniu przy skrzyżowaniu polnych dróg na południowy wschód od zabudowań wsi.
Układ kwater czytelny, kamienny nagrobkowy pomnik z 1935r. występujący drzewostan w
dobrym stanie (7 lip, 12 dębów).
M. Grzybnica.
4 - cmentarz dawny poniemiecki z I poi. XX w. o pow. 0,18 ha. położony w lesie na płaskim terenie
na północ od drogi do Gajewa. Układ kwater trójkątny nieczytelny. Zniszczone nagrobki,
najstarszy z 1925 roku. Zachowany szpaler świerków (27 szt.) prowadzący w kierunku lasu.
Ogólnie zniszczony, zieleń zaniedbana, wykorzystywany jako pastwisko dla krów.
5 - cmentarz dawny poniemiecki z II poł. XIX w. o pow. ok. 0,26 ha założony na niewielkim
wzniesieniu nad potokiem na pn-wsch. od zabudowań wsi. Układ kwater mało czytelny,
zaniedbany, częściowo zachowane cokoły nagrobków, drzewostan w dobrym stanie (3 lipy,
1 grab, 11 świerków, 4 klony).
M. Grzybniczka.
6 - cmentarz dawny poniemiecki z I poi. XX w. o pow. ok. 0.12 ha usytuowany na płaskim terenie
w lesie w bok od drogi wiodącej z Grzybniczki do Kopanino. Układ kwater czytelny, nagrobki
i starodrzew zniszczone.
M. Kliszno.
7 - cmentarz z 1945 roku poniemiecki - pojedyncza mogiła Johanna Rafalzuka z drewnianym
krzyżem, pow. ok. 0.002 ha, usytuowany na skraju lasu na południe od wsi.
M. Kopanino.
8 - cmentarz dawny poniemiecki z I poł. XX w. - pow. ok. 0,04 ha, układ kwater mało
czytelny, zachowane metalowe nagrobki. kamienny pomnik w dobrym stanie. Drzewostan
zachowany (4 dęby). Cmentarz usytuowany przy zabytkowym parku leśnym krajobrazowym
wpisanym do Rejestru Zabytków.
M. Manowo.
1. - cmentarz przykościelny dawny poniemiecki (ewangelicki) założony w II poł. XIX w. pow. ok.
0,63 ha, obecnie rzymsko-katolicki. Układ kwater nieczytelny, nagrobki zniszczone, dawny
kościół zniszczony rozebrano w 1945 r. W miejscu po wyburzonym kościele i na jego wzór
wzniesiono w 1983 roku kościół p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych. Przy kościele zachowała
się aleja dojazdowa, starodrzew (lipa, klon, grab i świerk). Po stronie zachodniej cmentarza
przebiega linia kolejki wąskotorowej.
M. Rosnowo.
9 - cmentarz poniemiecki założony w I poł. XX w. o pow. ok. 0,39 ha, usytuowany na pd-zach od wsi
w lesie. Zachowały się fragmenty nagrobków, jeden nagrobek z 1932 roku. Widoczny zarys
alei głównej. Starodrzew w dobrym stanie (4 sosny i 22 brzozy). Teren użytkowany jako
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wysypisko śmieci.
M- Wiewiórowo.
10 - cmentarz poniemiecki pochodzi z I poł. XX w. o pow. ok. 0.12 ha usytuowany na południowym
krańcu wsi. Układ kwater czytelny z zachowanymi nagrobkami, mogiłami i krzyżami,
najstarszy nagrobek z 1933 r. Z trzech stron cmentarz okala aleja świerków.
M. Wyszebórz.
11 - cmentarz przykościelny poniemiecki z U poi. XIX w. o pow. ok. 0.25 ha – usytuowany wokół
kościoła zburzonego z 1956 r. Układ kwater czytelny, brak nagrobków. Starodrzew (9 lip, 20
klonów).
12 - cmentarz poniemiecki wiejski z I poł. XX w. - pow. ok. 0,22 ha położony po lewej stronie drogi
z Wyszeborza do Dęborogów. Zniszczony. Układ kwater czytelny, nagrobki zniszczone,
drzewostan w średnim stanie, zarysowana główna aleja (11 lip, 3 klony,
15 świerków). Obecnie użytkowany jako pastwisko.
M. Wyszewo.
13 - cmentarz komunalny rzymsko-katolicki założony w 1946 roku na niewielkim wzniesieniu za
wsią o pow. ok. 0,54 ha. Czynny. Zieleń leśna zadbana. Najstarszy nagrobek z 1946 r.
14 - cmentarz poniemiecki ewangelicki z I poi. XX w. o pow. ok. 0,60 ha położony przy leśnej
drodze do kolonii. Układ kwater prostokątny mało czytelny. Nagrobki w większości
zniszczone (najstarszy z 1935 roku). Drzewostan w dobrym stanie (63 sosny, 89 świerków),
zachowane piękne aleje sosnowe i świerkowe.

4. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW ARCHEOLOGICZNEGO ŚRODOWISKA
KULTUROWEGO.
Obszar gminy Manowo charakteryzuje się dobrymi walorami osadniczymi dla pradziejowych kultur
archeologicznych w mniejszym zakresie, natomiast ze znaczącym udziałem wczesnego
średniowiecza, średniowiecza pełnego i bogatych czasów nowożytnych. Dowodem tego są gęsto
występujące wartościowe stanowiska archeologiczne z bogatymi znaleziskami, układające się w
zespoły osadnicze szczególnie w pobliżu wsi Kretomino, Cewlino, Wyszebórz, Wyszewo, Rosnowo.
Do rejestru zabytków archeologiczno- konserwatorskich wpisano tylko dwa grodziska, jedno w
pobliżu Kretomina przy granicy z m. Koszalinem drugie na cyplu przy jez. Lubiatowskim, oraz
cmentarzysko kurhanowe tzw. kamienne kręgi w okolicy wsi Grzybnica. Z ciekawszych ostatnich
odkryć to o wybitnych walorach archeologicznych odkryte 2 grobowce megalityczne położone w
lesie w pobliżu południowego brzegu jez. Rosnowskiego w m. Mostowo.
W pozostałych punktach podano wykazy stanowisk archeologicznych stosując skróty określające
chronologię. Objaśnienia ważniejszych skrótów poniżej:
KAK - kultura amfor kulistych
MOPR - młodszy okres przedrzymski
WOR - wczesny okres rzymski
POR - późny okres rzymski
KPL - kultura pucharów lejkowatych
KŁZ - kultura łużycka
KPM - kultura pomorska
KWL - kultura wielbarska
WS - wczesne średniowiecze
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S – średniowiecze
NOW – nowożytność
Ha - halsztat (starożytność).
La - okres lateński (~150 pne).
VB - V epoka brązu.

4.1. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW.
Miejscowość Nr stan. w Nr stan. Rodzaj stanowiska, kultura,
miejsc.
wg AZP chronologia
1
1

2
Bonin

3
2

2

Kretomino

1

3

Grzybnica

1

Nr rejestru

4
5
36/15-22 Grodzisko nizinne - WS
wczesnośredniowieczne.
32/15-21 Grodzisko nizinne
pierścieniowate typ Opole - WS,
SR VIII - XI w.
1/1 /-23 Cmentarzysko kurhanowe tzw.
'Kamienne Kręgi", z kamiennymi
kręgami i stelarni nagrobnymi KWL - okres wpływów
rzymskich I i III w n.e.

Uwagi

data wpisu
6
7
661
Strefa W I
04.12.1968 r.
663
Strefa W I
04.12.1968 r.
880
Strefa W I
14.07.1974 r.

4.2. NOWE ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE.
M. Mostowo.
Grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych, odkryty w 1998 r.
- prace dokumentacyjne w toku,
stan. Nr 1 W/G AZP 17-22 - zasób w dobrym
stanie, stan. Nr W/G AZP 17-23 -zasób zniszczony
4 3. WYKAZ WARTOŚCIOWYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH.
Oznaczenie Miejscowość Nr stan. Nr stanów,
na rysunku
wg AZP
w
miejsc.
1
2
3
4
Kretomino
8
38/15-21
Kretomino
10
40/15-21
Bonin
22
45/15-21

1

Bonin
Bonin
Bonin
Kretomino
Raduszka

23
25
27
12
1

Kretomino

3

46/15-21
48/15-21
50/15-21
51/15/21
52/15/21

34/15-21
52

Rodzaj stanowiska, kultura,
chronologia
5
Osada, KWL
Osada, KPM
Ślad osadnictwa, WS,
Ślad osadnictwa, S
Ślad osadnictwa, WS
Punkt osadniczy, WS
Punkt osadniczy, S
Punkt osadniczy, WS
Punkt osadniczy, KŁZ lub
KPM,
Punkt osadniczy, S
Osada, KPM, Laten A/B

Uwagi

6

2
3
4
5
6
7
8
9

Kretomino
Kretomino
Kretomino
Kretomino
Bonin
Bonin
Bonin
Bonin

2
7
4
11
26
24
19
5

35/15-21
36/15-21
37/15-21
41/15-21
49/15-21
47/15-21
42/15-21
37/15-22

10
11
12
13

Bonin
Bonin
Bonin
Bonin

6
8
4
9

38/15-22
41/15-22
40/15-22
1/16-22

14

Bonin

10

2/16-22

14
16

9/16-22
26/16-22
7/16-22

15
16
17

Bonin
Manowo 16
Bonin

13
19

Bonin
Bonin

18
17

10/16-22
8/16-22

20
21
22
23

Cewlino
Cewlino
Cewlino
Cewlino

4
3
1
2

14/16-22
13/16-22
11/16-22
12/16-22

24

Cewlino

6

16/16-22

25

Cewlino

7

18/16-22

26

Cewlino

8

17/16-22

27
28
29

Cewlino
Cewlino
Cewlino

9
12
16

19/16-22
20/16-22
52/16-21

30

Cewlino

28

65/16-21

31
32

Cewlino
Cewlino

27
29

64/16-21
66/16-21

33
34
35
36

Cewlino
Cewlino
Cewlino
Cewlino

30
20
25
32

67/16-21
57/16-21
62/16-21
73/16-21

37

Cewlino

33

74/16-21

Osada, KPM, Laten A/B
Osada, KPM, HaC
Osada, KPM, ?
Osada, WS, X-XII w.
Osada, WS, IX-XII w.
Osada, WS, XIII-XIV w.
Osada, WS, XI-XIII w.
Osada: WS: X-XII w.
Punkt osada., PS, XII-XIII w.
Osada, WS, VII-X w.
Osada, KPM, Laten A/B
Cmentarzysko. KPM. Laten A/B
Slad osad., ŚR, XV/XVI w.
Osada, NOW, XIX-XX w.
Ślad osad., KPM, Laten A/B
Osada, WS, VII-IX w.
Osada, WS, VIII-IX w.
Osada, WS, IX-XII w.
Punkt, OR, ?
Osada, WS, VIII-IX w.
Osada, WS, IX-XI w.
Ślad, OR, ?
Osada, WS, VIII-IXw.
Osada, WS, IX-XII w.
Osada. WS,IX-XIIw.
Cmentarzysko, WS, IX-XII w.
Cmentarzysko, KŁZ, V okres
epoki brązu.
Osada, WS, IX w.
Punkt NOW, XVIH-XIV w.
Osada, WS, VIII-XI w.
Ślad, ŚR, XV w.
Osada, WS, IX-XII w.
Ślad, NOW, XIX w.
Osada, WS, XI, XII w.
Osada, NOW, XVII-XVIII w.
Osada. KPM, Laten /VB
Ślad osad., NOW, XIX/XX w.
Osada, KLZ, WS, XIV-XVI w
Ślad. NOW
Osada, WS. X-XIII w.
Osada, KPM, WS
Ślad, NOW
Osada, KPM
Osada, WS, NOW
Cmentarzysko, KŁZ, Ha C
Osada, KŁZ, Ha C
Ślad, NOW, XIX w.
Osada, WS, XI-XIII w.
Ślad osad., ŚR, XIV w.
53

38
39

Manowo
Manowo

17
13

27/16-22
29/16-22

40

Manowo

21

37/16-22

41

Manowo

5

38/16-22

42

Wyszebórz

3

42/15-22

43
44

Wyszebórz
Wyszebórz

4
5

44/15-22
47/15-22

45

Wyszebórz

1

45/15-22

46

Wyszebórz

7

43/15-22

47

Wyszebórz

8

46/15-22

48

Wyszebórz

6

48/15-22

49

Wyszebórz

10

51/15-22

50
51
52

Wyszebórz
Wyszebórz
Wyszebórz

11
12
9

50/15-22
52/15-22
49/15-22

53
54

Wyszebórz
Wyszebórz

45
43

49/16-22
84/15-22

55

Wyszebórz

41

82/15-22

56

Wyszebórz

40

31/15-22

57

Wyszebórz

31

72'15-22

53

Wyszebórz

39

80/15-22

59

Wyszebórz

38

79/15-22

Osada, WS, IX-XII w.
Osada, WS, IX w.
Punkt, ŚR, XV/XVI w
Ślad, WS, XI-XII w.
Osada, ŚR, XV-XVI w.
Osada, NOW, XIX-XX w.
Ślad, ŚR, XV-XVI w.
Osada. NOW, XVIII-XX w.
Osada neolit/brąz
Cmentarzysko - KŁŻ, IV/V
brąz, Ha C
Osada WS. X-XIII.
Osada KŁŻ, brąz, Ha C
Osada, KWL - oksywska, okres
rzymski
Osada KAK, neolit
Osada KŁŻ, V brąz, Ha C
Cmentarzysko KWL-oksywska,
okres rzymski
Osada WS, X-XII w.
Osada KWL -oksywska, okres
rzymski
Osada - epoka kamienna
Osada - KŁŻ, V brąz. Ha C
Osada KWL - oksywska, okres
rzymski
Osad WS, VII-IX w.,
Ślad osad. epoka kamienia.
Osada KPM, Halstatt D
Osada WS, IX-X w.
Osada KŁŻ, V brąz, Ha C
Osada WS, VIII-XI w.
Osada, WS, IX w.
Osada, KPM, La A/B
Osada, WS, XII w.
Osada, PS, XIV/XV w.
Osada, NOW, XIX w
Osada, KPM, La A/B
Punkt osad., PS: XIV/XV w.
Osada, NOW, XIX w.
Punkt osadn., KPM, La A/B
Punkt osadn., PS, XV/XVI w.
Osada. NOW, XIX w.
Osada KPM, Laten A/B
Punkt PS, XIV/XV w.
Osada NOW, XIX/XX.
Osada. KŁ2, brąz, Ha C
Ślad osad., PS, XIV w.
Osada, NOW, XVIII/XIX w.
Osada. KPM. La A/B
54
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Wyszebórz

29

51

Wyszebórz

30

62
63

Dęborogi
De bo rogi

36
60

64
65
66
67
68
69
70

Dęborogi
Dęborogi
Dęborogi
Dęborogi
Dęborogi
Wyszebórz
Wyszebórz

37
58
55
35
33
26
27

71

Wyszebórz

25

72

Wyszebórz

17

73
74

Wyszebórz
Dęborogi

19
32

75

Dęborogi

24

76
77

Dęborogi
Dęborogi

23
22

78
79
80
81
82

Dęborogi
Policko
Wyszebórz
Manowo
Manowo

21
6
48
8
9

83

Manowo

12

84

Manowo

13

85

Manowo

14

86

Wyszewo

26

87

Wyszewo

27

70/15-22

Osada WS, X-XII w.
Osada PS, XIV/XVI w.
71/15-22
Osada KPM, Laten A/B
Osada NOW, XIX w.
77/15-22
Osada, KPM, La, A/B
12/15-23
Osada KŁZ/KPM, Laten W/P
Punkt osadn. ŚR, XV w.
Punkt osadn. NOW, XIX w.
78/15-22
Osada KPM, Laten A/B
Osada WS: IX w.
10/15-23
7/15-23
Osada KPM, Laten W.
76/15-22
Cmentarzysko KPM, Laten A/B
74/15-22
Osada KPM, Laten A/B
67/15-22
Osada KPM, Laten A/B
68/15-22
Osada KPM, Laten A/B
Osada WS, X-XI w.
Punkt osadn. PS, XVII w.
66/15-22
Osada prod. KWL - oksywska
okres rzymski
58/15-22
Osada, WS, VII-IXw.
Ślad, NOW, XIX/XX w.
60/15-22 Osada, KPM, La A/B
73/15-22
Osada KWL - oksywska okres
rzymski
65/15-22
Cmentarzysko - KPM Laten
A/B
Ślad osadnic. PS, XVII w.
64/15-22 Osada - KPM. Laten A/B
63/15-22 Cmentarzysko - KPM, Laten
A/B
62/15-22 Osada. KPM, Laten A7B
33/15-22 Cmentarzysko, KPM, La AVB
52/16-22
Dłubanka, NOW, XIX w.
40/16-22 Osada. WS, IX w.
41/16-22 Osada. OR, ?
Osada, WS, IX-XI w.
Ślad, ŚR. XV/XVI w.
43/16-22 Osada. KPM, La A/B
Osada, WS, IX-X w. Ślad,
ŚR, XV/XVI w. Punkt.
NOW, XIX7XX w.
46/16-22 Osada, WS, VIII/IX w.
Ślad, ŚR, XV/XVI w.
47/16-22 Osada, WS, XI-XII w.
Ślad, NOW, XIX w.
53/16-22 Osada, KŁŻ, Ha C/D
Ślad, ŚR, XV/XVI w.
54/16-22 Osada, WS, IX, X w.
Punkt, ŚR, XV/XVI w.
Ślad, NOW, XIX w.
55

88
89

Wyszewo
Wyszewo

28
31

90

Wyszewo

33

91
92

Wyszewo
Wyszewo

38
34

93

Wyszewo

41

94
95
96

Wyszewo
Wyszewo
Wyszewo

42
43

97

Wyszewo

44

98

Wyszewo

36

99

Wyszewo

4

100

Wyszewo

3

101
02

Wyszewo
Wyszewo

2
17

103

Wyszewo

10

104

Wyszewo

13

105

Wyszewo

7

106

Wyszewo

6

107

Wyszewo

8

108

Wyszewo
(kolonia)

19

55/16-22 Cmentarzysko, KPM, La A/B
60/16-22 Ślad, WS, IX w.
Osada. ŚR, XIV/XV w.
Punkt, NOW, XVIII-XXw.
57/16-22 Osada, WS, IX w.
Punkt. NOW, XIX/XX w.
58/16-22Osada, KŁŻ, Ha, C/D
62/16-22 Osada KŁŻ, Ha C/D
Osada, ŚR, XV/XVI w.
Ślad, NOW, XIX/XX w.
67/16-22' Cmentarzysko, KPM, La A/B
Punkt, ŚR, XIV-XVI w.
Punkt, NOW, XIX w.
68/16-22 Osada, ŚR, XIV-XV w.
69/16-22 Osada, WS, IX-XII w.
72/16-22 Punkt, WS, IX-X w.
Osada, ŚR, XIV w.
Punkt, NOW, XVIII-XIX w.
71/16-22 Osada, WS, XI-XII w.
Punkt, NOW, XVII w.
Punkt, NOW, XVIII-XIX w.
70/16-22 Osada, WS, XI-XII w.
Punkt, ŚR, XIV-XV w.
4/16-23 Osada, WS, IX-XII w.
Punkt osad., ŚR, XV w.
3/16-23 Cmentarzysko, KPM, La
Ślad osad., WS, XII w.
Ślad osad., ŚR, XIV/XV w.
2/16-23 Osada, WS, IX-XI w.
17/16-23 Ślad, epoka kam.
Ślad, WS, XIII w.
Osada, SR, XV-XVI w.
10/16-23 Ślad, KWL – okr. Rzymski
Ślad, WS, XIII w.
Osada, ŚR, XIV/XV w.
13/16-23 Osada, WS, IX-XI w.
Punkt osad., ŚR, XV w.
7/16-22 Ślad, neolit mez.
Osad, KPM, La – w. epoka żel.
Osada ŚR, XIV-XV w.
6/16-23 Punkt osad., WS, IX w.
Osada, ŚR, XIV/XV w.
Punkt osad., PS, XVI/XVII w.
8/16-23 Osada, KPM, La
Osada, WS, IX w.
Osada, ŚR, XV/XVI w.
Punkt osad., NOW, XVIII/XIX
w.
19/16-23 Osada, WS, IX-XI w.

56

109

20

20/16-23

110

Wyszewo
(kolonia)
Wiewiórowo

4

24/16-23

111

Wiewiórowo

2

22/16-23

112

Wiewiórowo

3

23/16-23

113
114

Wiewiórowo
Wiewiórowo

1
5

21/16-23
25/16-23

115

Wyszewo

25

30/16-23

116

Wyszewo

23

28/16-23

117
118

Kliszno
Kliszno

7
7a

16/17-23
17/17-23

119
120

Kliszno
Kliszno

4
6

13/17-23
15/17-23

121
122
123

Kliszno
Kliszno
Rosnowo

8
1
4

18/17-23
10/17-23
4/17-22

124

Rosnowo

2

2/17-22

125

Rosnowo

g

14/17-22

126
127

Rosnowo
Rosnowo

1
12

1/17-22
17/17-22

128

Rosnowo

11

16/17-22

129

Rosnowo

10

15/17-22

130

Rosnowo

22

36/17-22

131

Rosnowo

26

56/17-22

57

Osad. KPM, śr La w. epoka
żelaza
Punkt osad. KPM, śr La w.
epoka żelaza
Osada, WS, IX-XI w.
Osada, WS, IX-?
Punkt osad., ŚR, XV-XVI w.
Ślad osad., ? epoka kam.
Osada, WS, IX w.
Punkt osad. PS, XV/XVI w.
Osada, WS, IX-XII w.
Osada, WS, IX w.
Ślad osad., PS, XVII/XVIII w.
Osada, KPM, wczesna epoka
żelaza, śr. La
Osada, KPM, wczesna epoka
żelaza, śr. La
Osada, KWL, WOR.
Osada, KWL, WOR
Ślad osad. ŚR, XIII/XV w.
Cmentarzysko, ?, KPM, ?
Osada, KŁZ, Ha
Ślad osad., NOW, XVI/XVIII
w.
Cmentarzysko, ?, KPM, ?
Osada, KL2, La
Osada, KPM, La/w
Ślad, KWL?, f. C1-C3.
Ślad osad., NOW, XVI/XVII w.
Punkt, WS, XIV w.
Osada, ŚR, XIII/XV w.
Osada. NOW, XVII/XVIII w.
Siad, WS, XII/XIII w.
Ślad, ŚR, XIV/XV w.
Osada, NOW, XVI/XVIII w.
Cmentarzysko, KPM,La W
Osada. WS. XIII-XIII w.
Ślad, NOW, XVI-XVIII w.
Osada, WS, XII-XIII w.
Punkt, ŚR, XIV-XV w.
Osada, WS, Xi-XIII w.
Ślad, KPL
Punkt, ŚR: XIV-XV w.
Punkt, NOW, XVIII-XIX w.
Osada, WS, XI-XII w.
Osada, KPM, Ha C
Osad, KPM, Ha C
Punkt, ŚR, XV-XVII w.

132

Rosnowo

24

54/17-22

133

Rosnowo

21

35/17-22

134

Rosnowo

16

21/17-22

135
136

Rosnowo
Rosnowo

19
17

28/1 7-22
25/17-22

137
138

Rosnowo
Rosnowo

G
23

22/17-22
53/17-22

139
140

R os nowo
Rosnowo

30
27

62/17-22
57/17-22

141

23

45/17-22

30

52/17-22

Osada, KPM, LW

29

51/17-22

Osada, KPM, LW

21

43/17-22

Osada, WS: XII-XIII w.

28

50/17-22

Osada. KPM: LW

146

Rosnowo
(Kurozwęcz)
Rosnowo
(Kurozwęcz)
Rosnowo
(Kurozwęcz)
Rosnowo
(Kurozwęcz)
Rosnowo
(Kurozwęcz)
Rosnowo

Siad, KPM, Ha
Osada, WS, XIII-XIV w.
Osada ŚR, XIV-XV w.
Osada. NOW. XVI-XVIII w.
Osada, KPM, Ha C
Ślad, NOW, XVII-XVIII w.
Osada, KPM, Laten/W
Ślad, NOW, XVI-XVIII w.
Osada, KWL, f C1 - C3
Osada, KŁŻ, BP/Ha
Ślad, KPL, N
Ślad, SR. XV-XVI w.
Ślad, NOW, XVIII-XIXw.
Osada, KŁŻ BP/Ha
Osada, NOW, XVI-XVIII w.
Ślad, KPM, H Ślad, WS, XIII w.
Osad, WS, XII-XIII w.
Osada, ŚR, XIV-XVI w.
Punkt, WS, VI-VIII w.
Cmentarzysko, KPM, Ha

31

63/17-22

147

Rosnowo

38

73/17-22

148
149

Rosnowo
Rosnowo

36
48

71/17-22
83/17-22

150
151

Rosnowo
Rosnowo

39
46

74/17-22
81/17-22

152

Rosnowo

45

80/17-22

153

Kopanino

1

20/17-23

154
155

Grzybniczka
Grzybniczka

1
3

2/17-23
4/17-23

156
157

Grzybnica
Grzybnica

3
13

2718-23
17/13-23

Ślad, WS
Osada, ŚR, XIV-XV w.
Punkt. NOW, XVI-XVIII w.
Osada, KPM, Ha
Ślad, ŚR, XIV-XV w.
Osada, KWL, C1-C2/D
Osada, KPM.. Ha
Punkt, ŚR, XIV-XVI w.
Osada, WS, XIII w.
Osada, KPM, LW
Osada, KWL, C1-C3/D.
Osada, KPM, LW
Ślad, ŚR, XIV-XV w.
Cmentarzysko ?, KWL, WOR.
Ślad osad.. NOW, XVI/XVII w.
Osada, KPM, La/w
Osada. KLZ/KPM, La
Punkt osad., NOW, XVI/XVII
w.
Osada, NOW, XVII/XVIII w.
Osada, NOW, XVII/XVIII w.

142
143
144
145

58

158

Grzybnica

15

31/18-23

159

Grzybnica

12

14/18-23

160

Grzybnica
(Kłanino)
Grzybnica
(Kłanino)

16
1

161

30/18-23

Ślad ?, Starożytność
Osada, NOW, XVI/XVIII w.
Osada, KPM, La
Punkt osad., WS, X/XII w.
Ślad osad., NOW. XVII/XVIII
w.
12 kurhanów, ?

Do badań

16/13-23

3 kurhany, ?

Do badań

Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej dla terenów 3EE i 4EE. W ich granicach znajdują
się strefy ochrony stanowisk archeologicznych WII i WIII. W strefach tych obowiązują nakazy i
zakazy zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i z ustaleniami niniejszej
zmiany studium.
W strefie WII „częściowej ochrony stanowisk archeologicznych”, dopuszcza się inwestowanie pod
następującymi warunkami:
1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z
pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach
strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia,
na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona
polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania
prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W
strefach tych wprowadza się następujące nakazy:
1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z
pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym
realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi
ochrony zabytków.

5. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ), prowadzona przez samorząd, jest prawną formą ochrony
zabytków w świetle nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 18 marca
2010r.
GEZ dla gminy Manowo została opracowana w 2008 r. wraz z aktualizacją Studium Krajobrazu
Kulturowego i zawiera następujące kategorie:


architektura (A) – z podziałem na kategorie:
− kościoły, kaplice – 2 obiekty
− zabudowa folwarczna – 14 obiektów
− domy, chałupy – 42 obiekty
− dwory, pałace – 5 obiektów
− zagrody chłopskie, zabudowania gospodarcze – 14 obiektów
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− budynki użyteczności publicznej – 7 obiektów
układy przestrzenne (B) z podziałem na kategorie:
− wsie – 6 stref
− ekspozycje – 2 strefy
− folwarki – 1 strefa
− technika – 2 strefy
cmentarze (C) z podziałem na kategorie:
− przykościelne – 2 obiekty
− wiejskie – 5 obiektów
− leśne – 9 obiektów
zieleń komponowana (D) z podziałem na kategorie:
− parki – 8 obiektów
− aleje – 9 obiektów
archeologia (E) - 280 obiektów

Gminna Ewidencja Zabytków Manowa to łącznie zbiór 408 kart ewidencyjnych.
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V. KONDYCJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA GMINY.

1. Sytuacja społeczna gminy.
1.1.DEMOGRAFIA.
Ludność gminy, jej przyrost obrazuje zamieszczona poniżej tabela:
(w nawiasach dane dot. gmin wiejskich województwa)
ROK

LUDNOŚĆ
OGÓŁEM

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

1993
6284
3183
3101
1995
6393
3229
3164
1996
6335
3213
3112
1997
6315
3198
3117
1997*
6431
3232
3199
1997**
6479
3247
3232
rok 1993;1995 - wg Rocznika Statystycznego
rok 1996,1997 - wg informacji Urzędu Gminy
rok 1997* - materiały "Koszalińska Wieś'” - US w K-nie.
rok 1997** - wg Rocznika Statystycznego

KOBIETY
NA 100
MĘŻCZYZN
97
98/99/
97
97
99
100

LUDNOSC NA 1 KM2

33 (23)
34 (23)
33
33
34 (23)
34

Struktura wieku ("Koszalińska Wieś"-US w K-nie).
OGÓŁEM
6431

0-4
475
7%

5-14
1321
21%

15-19
552
9%

20-29
911
14%

30-39
1140
18%

40-49
976
15%

50-59
473
7%

60583
9%

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku.
Wiek produkcyjny: mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat
ROK

OGÓŁEM

WIEK
WIEK
PRZEDPROD PRODUKC.

WIEK
W WIEKU
POPRODUK NIEPRODUKC. NA
C
100 OSÓB W WIEKU
PRODUKC.
1997
6431
2128
3818
485
68
1997*.
6479
2289
3781
409
rok 1997 - materiały źródłowe "Koszalińska wieś" US w K-nie.
rok 1997** - wg Rocznika Statystycznego
Ruch naturalny ludności (w nawiasach wielk. na 1000 M).
ROK
1993
1995
1996
1996*
1997
1997**

MAŁŻEŃSTWA URODZENIA ZGONY
38
24
36
33

103
92
50
90
60
70

36
41
18
30
23
49
61

PRZYROST
NATURALNY
67 (10,6)
51 (8,0)
32
60 (9,3)
37
21

rok 1993,1995 - wg Urzędu Statystycznego
rok 1996,1997 - wg informacji Urzędu Gminy
rok 1996 * - wg materiałów "Koszalińska Wieś" US w K-nie
rok 1997** - wg Rocznika Statystycznego

ROK

NAPŁYW

1993

125

1995

97

Migracje ludności
ODPŁYW
SALDO
MIGRACJI
127
-2
122

UWAGI
NAPŁYW-zameldowania
na pobyt stały.

- 25

1996*
169
159
10
1997
150
141
9
rok 1993,1995 - wg Urzędu Statystycznego
rok 1996* - materiały "Koszalińska Wieś" US w K-nie
rok 1997 - wg Rocznika Statystycznego

ODPŁYW-wymeldowania
z pobytu stałego.

Na tle województwa (Koszalińska wieś - US w K-nie, 1997) koszalińskiego w Gminie Manowo
korzystnie kształtuje się przyrost naturalny (gmina 9,3; gmina wg US w roku 1997 - 3,2; woj. wieś
5,9 na 1000 osób) oraz dodatnie saldo migracji (gmina +10, woj. wieś -2,1).

Prognoza ludności wiejskiej na lata 1997-2010 dla byłego województwa koszalińskiego.
LATA

1997
1998
2000
2005
2010

NA 1000 LUDNOŚCI ZAKŁADANY WSKAŹNIK
URODZENIA ZGONY
PRZYROST
SALDO
WSPÓŁCZYNNIK
NATURALNY MIGRACJI DYN.DEMOGR.
15, 55
9,48
6, 07
- 6, 10
1, 641
16, 13
9, 53
6, 60
- 6, 04
1, 693
17,13
9, 61
7, 52
- 5, 93
1,783
19, 83
9, 81
10, 02
- 8, 35
2, 021
18, 95
10, 03
8, 92
- 10,66
1, 888

1.2. RYNEK PRACY.
Obraz aktywności gospodarczej ludności wiejskiej przedstawił spis powszechny z 17 maja 1995
roku. Ludność wiejska stanowi 34,1% ludności województwa, odsetek ludności w wieku
produkcyjnym wynosił 75,8%. Zawodowo czynni stanowili 61,3% (wśród których 75,4% to
pracujący, a 24,6% bezrobotni). Pozostałe 38,7% to osoby bierne zawodowo (renty, emerytury,
zasiłki, pozostające na utrzymaniu). W skali województwa na 100 osób pracujących przypadało
127 nie pracujących; na terenach wiejskich było ich 116. Wskaźnik zatrudnienia (% ludności
pracującej) na wsi sięgał 42,6%.Wskazuje to na mało korzystną strukturę wykształcenia
mieszkańców wsi (dominuje wykształcenie podstawowe). Wśród pracujących na wsi najwięcej
pracowało w sekcji rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz w działalności produkcyjnej (łącznie
48,0%).
Na koniec 1996 roku w województwie było zarejestrowanych 24836 bezrobotnych mieszkających
na wsi. Zjawiskiem niekorzystnym jest systematyczne zwiększanie się udziału bezrobotnych
zamieszkałych na wsi i to posiadających gospodarstwo rolne. Świadczy to o pogarszającej się
sytuacji w rolnictwie. W gminie pod koniec roku 1995 było ogółem 515 bezrobotnych.
Pracujący wg sekcji europejskiej klasyfikacji działalności (bez zakładów osób fizycznych o liczbie
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pracujących do 5 osób, duchowieństwa oraz pracujących w rolnictwie indywidualnym).
1995
743
151
95
34
19
29
37
149
15

OGÓŁEM
roln, łowiectwo, leśn.
dział. produkcyjna
budownictwo
handel i naprawy
transport, skład, łączn.
adm. publ. i obr. narod.
edukacja
ochr. zdrowia i op. społ.-

1996
818
78
119
24
20
30
42
155
59

1997
794
119
106
6
10
33
40
147
62

rok 1995 -dane wg Rocznika Statystycznego
rok 1996 -dane wg materiałów "Koszalińska Wieś"
rok 1997 -dane wg Rocznika Statystycznego
Podmioty gospodarcze w gminie w systemie REGON (1996)
- ogółem 282 (285 w roku 1995;385 w roku 1997)
- sektor publiczny 15 (w tym 6 jednostek i zakł. budż.; 15 w roku 1997)
- sektor prywatny 267 (w tym 2 spółdzielnie, 3 spółki handlowe) oraz 257 (w tym 2 spółdzielnie,
3 spółki handlowe) oraz 251 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. (270 w roku
1995-s. publ.; 370 w roku 1997).
1.3. Mieszkalnictwo.
Gmina Manowo na koniec 1997 roku liczyła 6479 (R.S.) mieszkańców (zameldowanych na stałe)
zamieszkałych w 23 miejscowościach:

1996 r.
- Manowo
- Kretomino
- Bonin
- Cewlino
- Kopanica
- Kostrzewa
- Wyszebórz
- Dęborogi
- Policko
- Wyszewo
- Kliszno
- Wiewiórowo
- Grzybnica
- Grzybniczka
- Kopanino
- Grąpa
- Gajewo
- Poniki
- Rosnowo
- Mostowo
- Jagielno

674
516
1240
230
5
7
310
12
51
395
40
42
201
38
11
6
7
13
2032
37
12

1997 r.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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790
528
1259
246
5
7
320
17
54
441
44
43
209
40
11
6
7
13
2319
39
12

03.1999 r.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

818
569
1332
247
5
7
332
21
55
453
43
39
196
40
11
10
6
13
2255
37
1

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

- Lisewo
- Zacisze

10 M
16 M
5905 M

10 M
16 M
6479 M

10 M
16 M
6516 M

∗ dane wg materiałów źródłowych „Koszalińska Wieś” US.
Niektóre wskaźniki sytuacji mieszkaniowej (dane WUS w roczniku statystycznym) i wskaźniki
porównawcze dla gmin wiejskich województwa (w nawiasach).

Zasoby mieszk:
Pow.użyt. mieszk. na osobę
L. osób na mieszk.
L. osób na izbę
Przeciętna pow. mieszkania

ogółem mieszk
izby
(18)
(3,78)
(0,99)

1995
1668
6111
16,8
3, 61
0,99

1996
1670
6122
16,8
3,63
0,99
101,50

1999
1673
6140
16,7
3,65
0,99

rok 1995 -dane wg Rocznika Statystycznego
województwa,
rok 1996 -dane wg materiałów źródłowych "Koszalińska
wieś" rok 1997 -dane wg Rocznika Statystycznego.

2.Infrastruktura społeczna.
2.1.ADMINISTRACJA.
Gmina Manowo, jak i województwo koszalińskie, utworzone zostało na podstawie ustawy z dnia
28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 września 1993 r. (nadanie statusu miasta miejscowości Borne Sulinowo)
Terytorium województwa obejmuje:
- gminy miejskie 6
- miejsko-wiejskie 11
- wiejskie 24; w tym Manowo.
W dniu 27.VIII.1990 r. utworzono 6 urzędów rejonowych, będących jednostkami terenowych
organów rządowej administracji ogólnej. Urząd Rejonowy obejmujący swoim terytorium gminę
Manowo mieści się w Koszalinie. Na terenie województwa działa jeden Sejmik samorządowy.
Gmina jest podstawową jednostką terytorialną podziału kraju i siedzibą władz samorządu.
Ustawą Nr 133 z dnia 13 października 1998 roku wprowadzono przepisy ustaw reformujące
administrację publiczną. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia T sierpnia 1998 (652)
utworzono powiat koszaliński z siedzibą władz w Koszalinie obejmujący gminy: Będzino,
Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno. W związku z
powyższym gmina Manowo znajduje się w powiecie koszalińskim województwa
zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie. Starostwo powiatowe powiatu koszalińskiego ma
swoją siedzibę w Koszalinie.
Sołectwa: (8 sołectw dla 23 miejscowości)
- Manowo (Manowo, Zacisze)
- Kretomino (Kretomino)
- Bonin (Bonin)
- Wyszebórz (Wyszebórz, Dęborogi, Policko)
- Wyszewo (Wyszewo, Wiewiórowo, Kliszno)
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- Cewlino (Cewlino, Kopanica, Kostrzewa)
- Rosnowo (Rosnowo, Jagielno, Lisewo)
- Grzybnica (Grzybnica, Grzybniczka, Grąpa, Kopanino, Mostowo, Gajewo, Poniki)
Gmina Manowo podzielona jest na jedenaście obrębów geodezyjnych, i tak:
Kretomino nr 33581047
Wiewiórowo nr 61
Wyszewo nr 62
Rosnowo nr 63
Cewlino nr 64
Manowo nr 65
Bonin nr 66
Wyszebórz nr 67
Dęborogi nr 68
Kopanino nr 78
Grzybnica nr 85
2.2.OŚWIATA.
- Szkoły podstawowe:
- rok 1997 (wg US)
- ilość placówek – 4
- ilość pomieszczeń do naucz. – 36
- nauczyciele pełnozatrudnieni – 47
- oddziały – 39
- uczniowie – 781
- SP Bonin – 136 uczniów
- SP Rosnowo – 387 uczniów
- SP Manowo – 206 uczniów
- SP Wyszewo – 22 uczniów
- Szkolnictwo średnie tech. I zawodowe.
- Zespół Szkół Rolniczych w Boninie – 517ucz.
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego uchwałami Rady Gminy w
Manowie wprowadzono:
- Szkołę Podstawową o strukturze klas I—VI w Boninie.
Obwód: Bonin i Kretomino
- Szkołę Podstawową o strukturze klas I-VI w Rosnowie
Obwód: Jagie1no, Lisowo i Rosnowo
- Szkoła Podstawowa o strukturze klas I-VI w Manowie
Obwód: Cewlino, Dęborogi, Kliszno, Kopanica, Kostrzewa, Manowo, Mostowo,
Policko, Poniki, Wiewiórowo, Wiewiórowo, Wyszebórz, Wyszewo, Zacisze.
- Gimnazjum w Manowie z oddziałami w Rosnowie i Boninie.
Obwód: Bonin, Cewlino, Dęborogi, Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka,
Jagielno, Kliszno, Kopanica, Kopanino, Kostrzewa, Kretomino, Lisewo, Manowo,
Mostowo, Policko, Poniki, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszebórz, Wyszewo, Zacisze.
Przedszkola:
- rok 1997 (wg US)
- ilość placówek 2
w tym jednostek samorządu
1
- ilość miejsc
200
- ilość oddziałów
8
- ilość zatrudn. nauczycieli
13
- ilość dzieci
179 65
- oddz. przedszk. przy SP
3
- placówki: Bonin, Rosnowo

2.3. KULTURA
- Biblioteki publiczne.
- biblioteki
- filie
- punkty b.
- l. ludn/plac.
- księgozbiór
- czytelnicy

-1
/1995/
-1
/1995/
-1
/1995/
- 2131 /1995/
- 16,5 tys.
- 0,3 tys.

-1
-1
-0
- 3240
- 16,8
- 0,3

(1997)
(1997)
(1997)
(1997)
(1997)
(1997)

- Biblioteki publiczne w roku 1998.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszewie
- Bibliot. Jedn. Wojsk. w Klubie Garniz. w Rosnowie
- Filia w Boninie.
Rok 1999.
- Kluby: Grzybnica, Manowo, Bonin, Cewlino, Wyszebórz
Woj. Klub Garnizonowy: Rosnowo.
2. 4. ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA.
- rok 1997 /wg U.S./
- ilość lekarzy 2
- ilość lek. dentyści 1
- ilość pielęgniarek 6
- ilość farmaceutów 1
- ośrodki zdrowia 2
- apteki 1
- żłobek 15 miejsc
- Ośrodki Zdrowia: Manowo.
- Punkty Lekarskie
- Bonin - Rosnowo
- Dom Małego Dziecka w Boninie
Uchwałą Nr VIII/7l/99 Rady Gminy w Manowie zlikwidowano Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Manowie. Świadczenia usług zdrowotnych likwidowanego Zakładu powierzy się niepublicznym
zakładom opieki zdrowotnej lub prywatnej praktyce lekarza rodzinnego na bazie ośrodków zdrowia
w Manowie i Boninie.
2.5. STRAŻ POŻARNA.
Teren gminy obsługuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej której pojazd garażuje w remizie
na terenie Wyszewa. Organizacja liczy 23 ochotników. Współpracuje z gminą Będzino, Biesiekierz
i miastem Koszalinem.
2.6. ŁĄCZNOŚĆ - URZĘDY POCZTOWO-TELEKOMUNIKACYJNE.
Bonin - Wyszewo - Rosnowo
2.7. SŁUŻBA BEZPIECZENSTWA.
Manowo - posterunek policji - zatrudnienie 3 etaty
2.8. HANDEL, GASTRONOMIA.
Jednostki handlowe o wielkości zależnej od potrzeb znajdują się we wszystkich większych
miejscowościach gminy Manowo.
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Gastronomia.
Całoroczne punkty gastronomiczne znajdują się w Manowie i Mostowie.
W poszczególnych miejscowościach istnieją sezonowe punkty gastronomiczne.
2.9. CMENTARZE.
Czynny cmentarz znajduje się w Wyszewie.
2.10. ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.
Powołany 1 lipca 1997 roku jako nowa jednostka budżetowa. Zatrudnia w okresie sezonu 24 osoby.
3.0. Budżet gminy /w tys. zł/.
1996 1997
-Dochody budżetu z podatków i opłat lok. w tym: 1023,44 6102,9
- podatek od nieruchomości
- podatek od śr. Transportu
- podatek rolny
- opłata skarbowa

380,94
137,02
113,17
106,74

450,0
201,1
91,0
164,9

- Dochody budżetu wg wybranych rodzajów w tym: 4504,09 6102,9
- podatki i opłaty lokalne
- udz. w pod. stanów. doch. budż. Pań.
- dotacje z budżetu państwa
- subwencje z budżetu państwa

1023,44
676,61
857,28
1604,10

1150,0
831,1
1512,2
1871,7

289,84
39,28
1651,28
139,8
308,52
492,42
54,4
747,09

749,1
90,4
2107,7
0
426,0
591,1
0
997,8

-Wydatki budżetu gminy w tym: 4481,85 6244,5
- gospodarka komunalna
- gosp. mieszk. i usł. komun.
- oświata i wychowanie
- kultura i sztuka
- ochrona zdrowia
- opieka społeczna
- kultura fizyczna i sport
- admin. państwowa i samorządowa

- Wydatki budżetu wg wybranych rodzajów w tym: 4481,85 969,79
- materiały i usługi
- wydatki majątkowe inwestyc.
- Dochody gminy na 1 mieszkańca
- Wydatki gminy na 1 mieszkańca

997,99
731,81

208,93
225,42

.....
698,00

.....

* rok 1996 wg materiałów źródłowych "Koszalińska wieś".
* rok 1997 wg Rocznika Statystycznego US.
- ROK 1998 - DOCHODY - 7.804,491 ZŁ (99% PLANU)
- WYDATKI - 8.210,968 ZŁ (96% PLANU)
- 1210,00 ZŁ DOCHODU NA MIESZKAŃCA
- ROK 1999 - DOCHODY - 6.714,944 zł (PLANOWANE)
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- WYDATKI - 6.895,944 zł (PLANOWANE)
- NIEDOBÓR - 181,000 zł (POŻYCZKA WFOŚ i GW).

VI. FUNKCJE GOSPODARCZE.

1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Podział gruntów gminy Manowo wg Wykazu Gruntów na dzień 01.01.1998 (roczne sprawozdanie)
przedstawia się następująco (pow. w ha):
- pow. użytków rolnych
- grunty orne
- sady
- łąki trwałe
- pastwiska trwałe
- grunty pod las – lasy i grunty leśne
- grunty pod las – g. zadrzew. i zales.
- grunty pod wodami – wody stojące
- grunty pod wodami – wody płynące
- grunty kopalne
- tereny komunik. Drogi
- tereny komunik. kolejowej i innej
- tereny osiedlowe zabudowane
- tereny osiedlowe niezabudowane
- tereny osiedlowe zieleni
- tereny różne
- nieużytki
POWIERZCHNIA OGÓLNA GRUNTÓW

4367 ha
2988 ha
10 ha
962 ha
407 ha
12149 ha
81 ha
36 ha
442 ha
- ha
471 ha
22 ha
216 ha
14 ha
43 ha
337 ha
572 ha
18857 ha

Użytki rolne w Gminie Manowo zajmują obszar 4367 ha, co stanowi 23,2% powierzchni ogólnej.
W strukturze użytkowania przeważają grunty orne 2988 ha tj. 68,5%, sady zajmują zaledwie l0 ha
tj. 0,2%, a trwałe użyt. zielone 1369 ha tj. 31,3% (łąki 962 ha, pastw. 407 ha). Warunki przyrodnicze
dla rozwoju gospodarki rolnej, analizowane na podstawie oceny żyzności gleby (klasyfikacja:
kompleksy glebowo-rolnicze i klasy bonitacyjne), typów rzeźby terenu oraz warunków
agroklimatycznych należy określić jako średnie, zróżnicowane przestrzennie z dużym udziałem
terenów mało korzystnych.
Wskaźnik bonitacji gleb określono na 0,92. Wskaźnik bonitacji agrok1imatycznej dla gminy wynosi
31,5, dla podstawowych upraw kształtuje się następująco: dla pszenicy ozimej 27,4; dla żyta 30,3;
dla owsa i jęczmienia 30,4; dla ziemniaków 29,1.
Rzeźba terenu jest zróżnicowana, płaskorówninna i nisko falista w zachodniej i południowej części
gminy (rejon Kretomino, Cewlino, Bonin, Manowo, Grzybnica) pagórkowata i nisko pagórkowata
w części wschodniej (Dęborogi, Wyszebórz, Wyszewo).
TABELA: TYP RZEŹBY I BONITACJI RZEŹBY W SKALI 10-PUNKTOWEJ.
TYP RZEŹBY % UDZIAŁ BONITACJA RZEŹBY % UDZIAŁ
płaskorównina 37
tereny bardzo korzystne 37
niskofalista i niskopag. 37
tereny korzystne 37
falista i pagórkowata 12
tereny średnio korzystne 12
wysokofal. i wysokopagórk. 14
tereny mało korzystne 14
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W kompleksach przydatności glebowo-rolniczej zdecydowanie przeważają kompleksy żytnie
najbardziej optymalne dla upraw żyta i ziemniaków. Duży jest udział kompleksów słabych,
wytworzonych z utworów piaszczystych, mało żyznych.
TABELA: KOMPLEKSY PRZYDATNOŚCI GLEBOWO-ROLNICZEJ.
TYP KOMPLEKSÓW
2 pszenny dobry
3 pszenny wadliwy
4 żytni bardzo dobry
5 żytni dobry
6 żytni słaby
7 żytni najsłabszy
8 zbożowo pastewny-mocny
9 zbożowo pastewny-słaby
2z użytki zielone średnie
3z użytki zielone słabe

% UDZIAŁ
1,5
0,5
24,2
26,9
27,1
17,0
1,1
1,6
54,3
37,8

Tabela opracowana na podstawie materiałów KONB w Koszalinie 1974 r. Do gleb żyznych,
podlegających ochronie przed zmianą użytkowania zalicza się kompleksy 2, 4 i 5 gruntów ornych,
które stanowią 53%.
Kompleksy 3, 8 i 9 zajmujące 3%. gruntów ornych są użytkowane niewłaściwie (są to wierzchołki
wzniesień kompleks 3 oraz zagłębienia terenowe kompleksy 8 i 9) powinny być zalesione lub
zamienione w trwałe użytki zielone.
Natomiast kompleksy 6 i 7 stanowiące 44% powierzchni wszystkich gruntów rolnych są
nieopłacalne w produkcji, stanowią tzw. grunty marginalne, powinny zostać przeznaczone pod
inne cele, zabudowę lub zalesienie.
Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) stanowią znaczny procent - 31,3% powierzchni użytków
rolnych. W większości są wytworzone z gruntów organicznych (torfów i namułów organicznych)
wyścielających doliny rzeczne i obniżenie przy jeziorze Lubiatowskim i na mocy Ustawy o
ochronie gruntów rolnych są chronione przed zmianą sposobu użytkowania.
Nieco odmiennie przedstawia się klasyfikacja bonitacyjna użytków rolnych, większa powierzchnia
zaliczona jest do gleb żyznych.
TABELA: JAKOŚĆ UŻYTKÓW ROLNYCH W KLASACH BONITACYJNYCH.
Materiały Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie na 01.01.90.
OGÓŁEM POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH 4476 ha
W TYM GRUNTY ORNE
KLASA IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
Va

3075 ha
2
218
902
810
841
277
25

SADY 14 ha 100% KLASA IIIb 1 7,14%
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100%
0,07%
7,09%
29,33%
26,34%
27,35%
9,01%
0,81%

IVa
V

3
5

21,43%
35,71%

KLASA III
IV
V
VI

988 ha
142
583
211
52

100%
14,37%
59,01%
21,36%
5,26%

PASTWISKA TRWAŁE
KLASA II
III
IV
V
VI
VIz

399 ha
2
35
123
166
64
9

100%
0,50%
8,77%
30,83%
41,60%
16,04%
2,26%

ŁĄKI TRWAŁE

Z klasyfikacji bonitacyjnej wynika, że około 62% powierzchni gruntów ornych (klasy III, IVa i
IVb) należy do dość żyznych i powinny być chronione przed zmianą użytkowania. Trwałe użytki
zielone należą do średnio i mało żyznych. Znaczna ich część została zmeliorowana i przystosowana
do użytkowania rolniczego. Są to rejony wsi Kretomino, Bonin, Manowo.
Część trwałych użytków zielonych dotąd nie zmeliorowanych lub o zniszczonych urządzeniach
melioracyjnych w pobliżu jeziora Lubiatowskiego lub we wzgórzach morenowych powinna być
wyłączona z użytkowania rolniczego i objęta ochroną jako "użytki ekologiczne".
Gleby w gminie Manowo należą do czystych, nie zawierają skażeń metalami ciężkimi, są korzystne
dla upraw ekologicznych, szczególnie dla uprawy warzyw. Wykazują natomiast nadmierne
zakwaszenie, wymagają intensywnego wapnowania.
W strukturze własnościowej użytków rolnych występują dwie formy: prywatna-indywidualne
gospodarstwa rolne oraz własność skarbu państwa. Użytki rolne skarbu państwa stanowiące tzw.
sektor publiczny administrowane są przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (762 ha),
częściowo zostały przekazane w wieczyste użytkowanie (707 ha głównie gospodarstwo w Boninie),
w mniejszym zakresie znajdują się w gestii różnych użytkowników.
Z ogólnej powierzchni 4360ha użytków rolnych własność
- rolników indywidualnych stanowią 2324ha
- AWRSP 762ha
- w formie wieczystego użytkowania 707ha
W poszczególnych obrębach geodezyjnych struktura własności w zakresie tych trzech form
przedstawia się następująco:

POW. W HA
OBRĘBY
GEODEZYJNE

OGÓŁEM
UŻYTKI
ROLNE

W TYM STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
AWRSP
ODDANE
GOSP.
W WIECZ. UŻ.
INDYWIDUALNE
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1. Kretomino
2. Wiewiórowo
3. Wyszewo
4. Rosnowo
5. Cewlino
6. Manowo
7. Bonin
8. Wyszebórz
9. Dęborogi
10. Kopanino
11. Grzybnica

251
92
509
310
655
473
705
471
415
25
454

223
40
307
277
395
316
405
276
85

17
110
6
229
30
9
19
2
340

1
3
9
3
691
-

RAZEM

4360

2324

762

707

Część użytków rolnych po byłych PGR sprzedana przez AWRSP nie została zagospodarowana
rolniczo, upadły również fermy hodowli zwierząt np. Policzko (owce), m Dęborogi (bydło),
Grzybnica (trzoda chlewna).
Ludność gminy na 1 stycznia 1998r. liczyła 6431 mieszkańców, mieszkających w 23
miejscowościach. Są to wsie:
Manowo 790M, Kretomino 528M, Bonin 1259M, Cewlino 246M, Kopanica 5M, Kostrzewa 7M,
Wyszebórz 320M, Dęborogi 17M, Policzko 54M, Wyszewo 441M, Kliszno 44M,
Wiewiórowo 43M, Grzybnica 209M, Grzybniczka 40M, Kopanino 11M, Grąpa 6M, Gajewo 7M,
Rosnowo 2319M, Mostowo 38M, Jagielno 12M.
Powszechny spis rolny w 1996 r. wykazał, że w gminie jest ogółem 355 indywidualnych
gospodarstw rolnych i działek rolniczych, które zajmują 1737 ha użytków rolnych. Działek o
powierzchni do 1 ha jest 158 sztuk, gospodarstw rolnych 197 w następujących przedziałach
obszarowych:
od
od
od
od
od
od

1
5
10
20
50
100

do
do
do
do
do
do

5 ha
10 ha
20 ha
50 ha
100 ha
200 ha

i więcej

102 sztuk stanowią 51,8% ogółu gospod.
42
"
"
21,3%
"
"
38
"
"
19,3%
"
"
13
"
"
6,6%
"
"
1
"
-1
"
"
1,0%
"
"

Średnia wielkość gospodarstwa z dzierżawami gruntów skarbu państwa wynosi 14,2 ha. Średnie
zużycie NPK na 1 ha użytków rolnych wynosi 95 kg.
Powierzchnia odłogów i ugorów wynosiła 514 ha w obrębie gruntów ornych, w tym gospodarstw
indywidualnych 412 ha (70 sztuk gospodarstw).
Około 25% gruntów ornych nie było więc uprawianych w 1996 r.
W strukturze upraw w gospodarce całkowitej (sektor prywatny i publiczny łącznie) przeważają
zasiewy zbóż – 70% areału (w tym żyto 16,0%, jęczmień ozimy 16%, pszenica 13%) oraz rośliny
okopowe – 30% (w tym ziemniaki 16,9%, rośliny pastewne 3,1% strączkowe 3,1%). Buraków
cukrowych nie uprawiano, warzywa i sady zajmowały niewielką powierzchnię.
Średnie plony uzyskane z 1 ha są zbliżone, często niższe aniżeli średnie dla województwa
koszalińskiego i wynosiły: dla zbóż ogółem 22,8 dt ( średnia województwa 25,4), dla pszenicy 27,0
(śr. woj.28,4), żyto 20,0 (śr. woj. 22,8), ziemniaki 160 (śr. woj. 172).
Pogłowie zwierząt gospodarczych wynosiło: bydło ogółem 1788 szt. (w tym krowy 711), trzoda
chlew. 2144, owce 42, konie 41, drób 4516.
Obsada bydła i trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych
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wynosiła: bydła 36,5 sztuk/100 ha (średnia woj. 29,2), trzody chlewnej 45,5/100 ha (śr. woj. 66,5).
Istniejące budynki inwentarskie nie są wykorzystane w 100%. Obiekty w byłych PGR częściowo
są zdewastowane (Policzko, Deborogi) pozostałe nie w pełni wykorzystane ( Wyszebórz, Bonin,
Grzybnica). Stopień wykorzystania niektórych budynków inwentarskich w gospodarstwach
indywidualnych przedstawia się następująco: obory 87,5%; chlewnie 74,6%; kurniki 30,7%; stodoły
87,1%; szklarnie 100%; budynki wielofunkcyjne 90,7%.
Zaopatrzenie gospodarstw w maszyny rolnicze jest średnie; ciągniki posiadają 102 gospodarstwa,
przyczepy 94, samochody ciężarowe 41; a samochody osobowe 99. Ogółem w gminie jest 11
kombajnów zbożowych, 125 ciągników.
Stan wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury technicznej jest następujący:
sieć elektryczną posiadają 182 gospodarstwa, wodociąg sieciowy, 146, sieć kanalizacyjną 7, sieć
gazową 1, telefony 69.
Według kwalifikacji na grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstwa domowe posiadające i
uprawiające rolę zostały zaliczone do następujących typów:
OGÓŁEM W GMINIE 196 GOSPODARSTW W TYM:
- typ I rolniczy 58 gospodarstw – tj dochody z rolnictwa przekraczają 50%.
- typ II rolniczo-pracownicze 5 gospodarstw – tj. dochody z rolnictwa i pracy najemnej stanowią
po 50%.
- typ III pracownicze i pracowniczo- rolnicze 63 gospodarstwa tj. dochody z pracy najemnej są
wyższe od dochodów z działalności rolniczej.
- typ IV emerytów i rencistów 34.
- typ V z pozarolniczą działalnością 22.
- typ VI i VII pozostałe 14 gospodarstw nie uwzględnionych w w/w typach.
Nowoczesną produkcje rolną prowadzi niewiele gospodarstw. Wyróżniono 10 gospodarstw
współpracujących z Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Koszalinie z siedzibą w
Boninie o kierunku produkcji: 4 hodowla bydła mlecznego, 4 produkcja wielokierunkowa,
2 warzywnictwo. We wsi Kretomino 1 gospodarstwo (pow. 13,5 ha) wdraża specjalny program
polsko-duński pt. „Rolniczo-środowiskowy projekt – Polska 1994, w którym gospodarka rolna
prowadzona jest na zasadach ekologii.
Na terenie gminy w Boninie działa Instytut Hodowli Ziemniaka prowadzący prace naukowe nad
hodowlą gatunków ziemniaków.
Z przedstawionej ANALIZY – DIAGNOZY stanu funkcjonowania gospodarki rolnej w Gminie
Manowo wynika, że prowadzona obecnie restrukturyzacja gospodarki rolnej w zakresie polityki
przestrzennej powinna być ukierunkowana na:
** poprawę struktury jakościowej i przestrzennej użytków rolnych poprzez wyłączenie z rolniczego
użytkowania gleb mało żyznych, nieopłacalnych w uprawie. Należą tu grunty orne wytworzone z
piasków całkowitych, zaliczonych do kompleksów glebowych 6 i 7, a nawet częściowo 5. Są to z
reguły klasy bonitacyjne VI, częściowo V. Grunty orne na wzniesieniach o dużych spadkach
(kompleks 3-pszenny wadliwy) oraz w zagłębieniach o niewłaściwym odpływie wód
powierzchniowych i gruntowych (kompleks 8 i 9) powinny być zamienione w trwałe użytki zielone
lub zalesione.
Generalnie grunty nieopłacalne w produkcji rolniczej powinny być przeznaczone dla innych celów:
pod zabudowę lub zalesienie.
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Z rolniczego użytkowania należy wyłączyć również część użytków zielonych np. na wzgórzach
pałacu w m. Policzko, które obsiano dla potrzeb fermy owiec (ferma zlikwidowana, a pastwiska
zdziczałe) oraz część zabagnionych, dotychczas nie zmeliorowanych łąk (lub o zniszczonych
urządzeniach melioracyjnych), które należy objąć ochroną przyrody jako „użytki ekologiczne”.
Powierzchnia użytków rolnych stanowiąca tzw. użytki marginalne, mało przydatne w rolnictwie
wynosi ca 30% tj. ca 1200 ha.
** ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej o glebach żyznych kompleksów 2 i 4 częściowo 5
(tj. pszenny dobry, żytni b. dobry) reprezentowanych przez klasy bonitacyjne II, III i IV przed
zmianą sposobu użytkowania.
** ochronę wszystkich użytków zielonych (łąk i pastwisk) wytworzonych z gruntów
organizacyjnych. Użytki o glebach żyznych powinny być chronione dla potrzeb rolnictwa, pozostałe
ze względów ekologicznych.
Są to trwałe użytki zielone w dolinach rzek: Raduszki, Bagnicy, Dzierżęcinki, Wyszewki oraz
obniżeniu przy jeziorze Lubiatowo.
** poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych tj. powiększenie obszaru uprawianej ziemi
oraz ukierunkowanie produkcji na nowoczesne formy gospodarowania.
** wprowadzenie różnorodnych form gospodarstw ekologicznych ze względu na sprzyjające tym
formom warunki środowiska: czyste powietrze oraz czyste nieskażone metalami ciężkimi gleby.
** elementem korzystnym dla wprowadzenia form ekologicznych jest sąsiedztwo gminy z dużym
ośrodkiem miejskim jakim jest miasto Koszalin (bliskość odbiorców) oraz rozwój turystyki opartej
o „drugie domy”.

2. Gospodarka leśna.
W gminie Manowo lasy zajmują powierzchnię 12230 ha tj.62,9%. Lasy stanowiące własność
prywatną zajmują zaledwie 23 ha, pozostałe stanowią własność skarbu państwa. Lasy państwowe
administrowane są przez trzy nadleśnictwa z siedzibami w Manowie, Bobolicach i Tychowie.
Największą powierzchnię 9023,76 ha zajmują lasy należące do Nadleśnictwa Manowo.
Nadleśnictwo Tychowo 2442,90 ha, Bobolice 913,91 ha.
CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA.
Lasy w gminie Manowo w większych zwartych kompleksach występują w części północnowschodniej w obrębie wzgórz moreny czołowej oraz w środkowej wzdłuż rzeki Radwi na
rozległych piaszczysto-żwirowych przestrzeniach równiny sandrowej i tarasach pradoliny. Rzeźba
terenu jest bardzo zróżnicowana, od płaskich obniżeń położonych 30 m n p m (las nad j.
Lubiatowskim) poprzez powierzchnie sandru i pradoliny o wys. 60,0 m n p m do wzgórz
morenowych wyniesionych 80,0 m n p m.
Gleby wytworzone z różnorodnych materiałów: piasków i żwirów (ca 70%), glin zwałowych,
utworów bagiennych należą do:
- gleb bielicowych właściwych - 12%
- gleb rdzawych - 71%
- gleb brunatnych - 4%
- gleb torfowych - 4%
Charakterystyczna jest tu znaczna suma opadów atmosferycznych 789 mm rocznie oraz okres
wegetacyjny trwający 240 dni.
Występują dość zróżnicowane siedliska:
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rodzaj siedliska % udział w obr. Manowo Wyszebórz
- bór świeży Bsw i bór mieszany
świeży BMsw
- las mieszany świeży LMs i
las świeży Lsw
- bór wilgotny Bw, bór bagienny Bb
oraz bór mieszany wilgotny BMw
- las mieszany wilgotny LMw
oraz las wilgotny Lw
- ols OL
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% udział typów siedliskowych
78,6% 74,2%
11,9% 19,5%
6,2% 2,9%
1,9% 2,2%
1,4% 1,3%

Dominującymi typami siedliskowymi są: bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany
świeży. Siedliska borowe zajmują 80,5%, siedliska 1asowe 19,5%. Głównym gatunkiem
lasotwórczym jest sosna. Drzewostany sosnowe stanowią 84,2% i występują przede wszystkim na
siedliskach: boru świeżego Bśw z udziałem 41,2%, boru mieszanego świeżego BMśw 31,8% oraz
lasu mieszanego świeżego LMśw 8,4%.
Sosna na tych siedliskach charakteryzuje się stosunkowo wysoką bonitacją i pierśnicą w
drzewostanach rębnych. Gatunkiem towarzyszącym drzewostanom sosnowym jest świerk, dąb,
brzoza. Drugim gatunkiem lasotwórczym jest świerk 4,5%, charakteryzuje się wysoką jakością.
Z cenniejszych gatunków występują ponadto: buk 3,2%, dąb 1,6%, modrzew 0,5%.
Drzewostany niezgodne z siedliskiem stanowią ca 10% i występują głównie na siedlisku boru
mieszanego wilgotnego (za dużo olch i brzóz) oraz na siedliskach lasu świeżego wilgotnego (za
dużo świerków, sosen, brzóz).
W obrębie kompleksów leśnych wyróżniono kilka rejonów drzewostanów rodzimego pochodzenia
powstałych z odnowienia naturalnego o składzie gatunkowym dostosowanym do charakteru
siedliska w tym drzewostany nasienno-gospodarcze. Są to z reguły siedliska boru mieszanego
świeżego o drzewostanach sosnowych, bukowych i świerkowych. Drzewostany nasiennogospodarcze zajmują powierzchnię ca 410 ha.
W obrębie Nadleśnictwa znajduje się tylko jedna szkółka o pow. 17,80ha. w Nadleśnictwie
Bobolice znajduje się szkółka (obr. Wyszebórz oddz. l23 j. n) o pow.9, 85ha. W Nadleśnictwie
Tychowo wyodrębniono lasy gospodarczo-nasienne. Zajmują one powierzchnię - drzewostany
sosnowe 108 ha, - dębu bezszypułkowego 30 ha, dębu czerwonego 1,l0 ha, brzoza 20,70 ha.
GOSPODARKA LEŚNA.
Według planu urządzenia lasu (lata 1996-2006) wyróżnia się następujące gospodarstwa leśne:
specjalne (obejmujące wszystkie typy lasów ochronnych) zrębowe, przerębowo-zrębowe i
przerębowe. Wyróżnia się następujące typy gospodarcze drzewostanów: sosnowe SO, świerkowe
Św i sosnowe SO, bukowe Bk i sosnowe SO,oraz sosnowe SO i świerkowe Św.
Przeciętna zasobność wynosi 222 m3/ha, przeciętny wiek rębności 56 lat, przeciętny przyrost 3,95
m3/ha, przyrost bieżący 6,18 m3/ha. Wg określonych klas wieku w obrębie gminy przeważają
drzewostany młode klas I, II i III tj. do 50 lat, które zajmują około 60% pow. Młodniki do lat 20
zajmują ca 15-18% (klasa I). W planie urządzenia lasu przyjęto zróżnicowany wiek rębności dla
poszczególnych drzewostanów: dla dębu i jesionu 140 lat, dla sosny, modrzewia i buku 100 lat, dla
świerku, brzozy, klonu, lipy 60 lat, dla topoli 40 lat.
Prognoza stanu zasobów drzewnych na dalsze 10-lecie przedstawia się korzystnie. Poza
pozyskiwaniem drewna duży zakres odgrywają prace pielęgnacyjne, odnawianie drzewostanów oraz
zalesienia pozarębowe.
Zatrudnienie w gospodarce leśnej w gminie nie jest duże. Nadleśnictwo Manowo zatrudnia 64 osoby
jako pracowników administracyjnych oraz 9 robotników. Większość prac w lesie prowadzą firmy
prywatne (około 50 podmiotów) zatrudniające około 150-200 osób w różnych okresach. Prace
dotyczą: odnawiania i zalesienia 72% całości prac, pielęgnacji 53%, pozyskiwania drewna 54%,
zrywki i wywozu drewna 100%.
Osadnictwo leśne stanowią: siedziba Nadleśnictwa Manowo w m. Manowo, leśniczówki Zacisze,
Kliszno, Manowo, Rosnowo, Wyszewo, Mostowo z siedzibą w Manowie oraz zabudowania (osady)
pracowników leśnych i emerytów w Rosnowie (3 rodziny), w Kopaninie (3 rodziny), w Manowie
(kilkanaście rodzin). W Nadleśnictwie Tychowo leśniczówki Krępa, osadnictwo leśne w Krępie,
Rosnowie, Kopaninie i Grzybnicy.
Prze tereny leśne przebiega sieć dróg krajowych: kolej wąskotorowa ze stacjami w Manowie i
Rosnowie oraz drogi asfaltowe: Koszalin-Bobolice (droga krajowa nr 11), Rosnowo-Zegrze,
Wyszewo-Rosnowo, Manowo-Wyszebórz, Manowo-Cewlino-Świeszyno. Sieć dróg leśnych
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stanowiąca szlaki transportowe drewna jest zadowalająca, stan techniczny dobry.
Surowiec wywożony jest do tartaku w Manowie, do zakładów przemysłu drzewnego w Karlinie,
Szczecinku, Sławnie oraz do kilkunastu drobnych odbiorców. Na terenie gminy znajduje się jedynie
tartak w Manowie.
Lasy w gminie Manowo stanowią cenne tereny łowieckie, działają tu dwa koła łowieckie
dzierżawiące grunty oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Manowie posiadający tereny przekazane
w użytkowanie. Zwierzynę łowną reprezentują dziki, sarny, jelenie.
Ludność miejscowa oraz mieszkańcy Koszalina zbierają znaczne ilości runa leśnego, głównie jagody
i grzyby, borówki. Brak jest zorganizowanych punktów skupu runa, nie ma też zakładów
przetwórstwa. Pozyskiwanie ziół leśnych ma charakter indywidualny dla potrzeb „Herbapolu”.
Lasy w gminie Manowo są penetrowane przez ludność m. Koszalina zarówno w celach turystycznych
jak i zbierania runa leśnego. Lasy te charakteryzują się dużą atrakcyjnością ze względu na skład
drzewostanów sosnowych z pokrywą czernicową, zasobnością w grzyby, dużą dostępnością dróg
leśnych, dużymi walorami krajobrazowymi licznych jezior i rzek. Miejsca wypoczynku,
udostępnione i zagospodarowane znajdują się nad jeziorem Rosnowskim w miejscowości Mostowo i
Rosnowo oraz nad jeziorami: Kąpielowe (Czaple) i Skocznia (Racze). Przez obszary leśne wiodą
też szlaki turystyki pieszej i rowerowej, a rzeka Radew jest szlakiem wędrówek kajakowych. Przy
głównych drogach urządzone są miejsca postoju samochodów i wypoczynek podróżnych.
WALORY PRZYRODNICZE I LASY OCHRONNE.
W waloryzacji przyrodniczej lasów wyróżniono partie lasów i mokradeł, które powinny być
chronione ze względu na wartości przyrodnicze. Należą tu:
** bagna, moczary i torfowiska, z których największe obszarowo występują w oddz. 118 n i 119 c.
Obręb Manowo o pow. 55 ha oraz w oddz. 31 obręb Manowo o pow. 42,40 ha.
** drzewostany rodzimego pochodzenia o składzie gatunkowym dostosowanym do charakteru
siedliska, w większości zakwalifikowane do nasienno-gospodarczych.
Są to drzewostany sosnowe, rzadziej bukowe i świerkowe. W większości występują w pobliżu rzeki
Radwi w obrębie Wyszewo w różnych oddziałach o łącznej powierzchni ca 250 ha, częściowo
rozrzucone są w pozostałych kompleksach; w obrębie Manowo zajmują powierzchnię ca 50 ha.
** drzewostany na siedliskach wilgotnych oraz szczytach wzniesień na krawędziach pradoliny.
Do najciekawszych należą lasy mieszane wilgotne i bory bagienne w sąsiedztwie rezerwatu
przyrody. Jezioro Lubiatowskie oraz niewielkie obszarowo siedliska wilgotne w dnach dolin
rzecznych i lokalnych zagłębień bezodpływowych.
** kępy i grupy starych drzew w parku leśnym w m. Manowo, oddz. 26 o pow. 4,43 ha
(park Dębowa Góra) reprezentowane przez starodrzew dębowo-bukowy w wieku 260 lat z
domieszką świerku, grabów, jesionów , lip, jedlic i jodły oraz park przy pałacu w m. Policzko o
pow.2,66 ha na pagórkach morenowych pokrytych drzewostanem bukowym z udziałem dębu,
grabu, jed1icy oraz licznych drzew liściastych (około 25 gat. w wieku 140 lat).
Do drzew pomnikowych zaliczono dąb szypułkowy w obrębie Manowo oddz. 26 t. Jest to drzewo
o wys.25 m w obwodzie 500 cm
** kępy i grupy starych drzew w parku przypałacowym w Kopaninie (pow. 3,58 ha) objętym
ochroną Konserw. Zabytków (nr rej. 1252)
** rezerwat archeol. „Kamienne Kregi” w Nadleśnictwie Bobolice
** projektowane drzewa pomnikowe 2 dęby w oddz. 114 b i 115 b w Nadleśnictwie Bobolice.
Na podstawie Zarządzenia Nr 140 MOŚZNiL z dnia 11.IX.1996 z kompleksów leśnych
wyodrębniono lasy ochronne o różnych funkcjach. Łączna powierzchnia lasów ochronnych w
gminie w obrębie Nadleśnictwo Manowo wynosi 7735,54 ha.
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Są to lasy o następujących kategoriach:
** lasy wodochronne w strefie ujęcia wody ca 402 ha
** lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych ca 300 ha
** lasy wodochronne (wokół rzek i jezior)
** lasy wokół miast (w promieniu l0 km od granic m. Koszalina). Lasy wokół miast zajmują
największą powierzchnię, niemal całe Nadleśnictwo.
W Nadleśnictwie Bobolice lasy ochronne zajmują pow. 444 ha; są to lasy wodochronne (wzdłuż rz.
Radwi i w strefie ujęcia wody). W Nadleśnictwie Tychowo: ogólna powierzchnia lasów ochronnych
wynosi 546,07 ha.
Są to kategorie:
- lasy wodochronne - 366,59 ha
- lasy wodochronne w strefie ujęcia wody - 137,48 ha
- lasy ostoje zwierząt chronionych (czapla siwa) - 32,00 ha
- lasy obronności kraju - 10,00 ha
W zależności od funkcji lasów ochronnych prowadzony jest typ gospodarki leśnej. Lasy stanowiące
ostoje zwierząt chronionych nie powinny być udostępnione turystycznie (wyłącznie dla badań
naukowych i obserwacji), lasy wodochronne z reguły nie są atrakcyjne dla turystyki (wilgotne,
na podmokłym podłożu). Lasy wokół miast zajmujące największą powierzchnię stanowią zielony
pierścień otaczający m. Koszalin od południa i wschodu i spełniają wielorakie funkcje: klimatyczne,
eko1ogiczne, stanowią obszar wypoczynku mieszkańców. W lasach tych prowadzona jest
normalna gospodarka leśna (pozyskiwanie i wyrąb jak w lasach gospodarczych), natomiast sam
obszar zalesiony podlega ochronie przed zmianą użytkowania.
ZAGROŻENIA.
Lasy w gminie Manowo charakteryzują się dość dużym zagrożeniem ze strony szkodników
biologicznych jak i czynników klimatycznych. Ze względu na dominację drzewostanów sosnowych,
często występują pożary, liczne są uszkodzenia atmosferyczne drzewostanów (wiatrołomy),
zakłócenia stosunków wodnych, co w rezultacie powoduje osłabienie naturalnej odporności drzew.
Występują zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych i glebowych.
Runo leśne niszczone jest przez zbieraczy grzybów i jagód, nadmierna antropopresja występuje
w pobliżu zbiorników wodnych. Nie stwierdza się natomiast uszkodzeń drzewostanów
spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Minimalny wskaźnik uszkodzeń jest mały i wynosi
0,12, maksymalny 0,48 (w Ndl Manowo znajduje się 8 punktów monitoringu).
WNIOSKI Z ANALIZY STANU ISTNIEJĄCEGO.
Z przeprowadzonej analizy (diagnozy) stanu funkcjonowania gospodarki leśnej w Gminie Manowo
wynika że:
** gospodarka leśna odbywająca się na niemal 3/4 powierzchni Gminy powinna odgrywać w
przyszłości znacznie większą rolę jako funkcja gospodarcza stanowiąca źródło utrzymania
mieszkańców.
** poza dotychczas prowadzonymi pracami: hodowla i pielęgnacja lasu, zrywka i wywóz
drzewostanu, powinny zacząć się rozwijać dziedziny związane z obróbką drewna na miejscu,
wykorzystaniem runa leśnego i ziół leczniczych oraz różne drobne uboczne produkcje bazujące na
zasobach leśnych jako surowcu.
** występują korzystne warunki dla większego wykorzystania lasów dla turystyki pobytowej (stała
baza wczasowa oraz sezonowe obozowiska młodzieży, pobyty związane z turystyką kwalifikowaną:
wędkarstwem, łowiectwem) oraz wędrownej.
** wskazane jest zwiększenie powierzchni leśnej poprzez zalesienie gruntów nieprzydatnych w
rolnictwie (tzw. gruntów marginalnych, mało żyznych).
** wskazane byłoby objęcie ochroną mokradeł i bagien jako "użytki ekologiczne".
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** prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu z uwzględnieniem wskazań
wynikających z uwarunkowań przyrodniczych: przebudowa drzewostanów o niewłaściwej
strukturze, ochrona bioróżnorodności tj. zwiększenie lasów ochronnych o funkcjach
glebochronnych (na wzniesieniach i stromych zboczach), uznania za „lasy cenne przyrodniczo”
wyodrębnionych partii leśnych, uznanie za drzewa pomnikowe wybranych okazów.

3. Turystyka i wypoczynek.
3.1. RYNEK TURYSTYCZNY.
Ruch turystyczny w rejonie nadmorskim wg województw.
WOJEWÓDZTWO LICZBA M. NOCL. LICZBA KORZ.
W TYS.

%

W TYS.

ELBLĄG
20,4
9
174,0
GDAŃSK
46,5
20
481,9
KOSZALIN
54,9
24
315,9
SŁUPSK
33,9
15
200,4
SZCZECIN
72,0
32
583,8
RAZEM
227,7
100
1756,0
źródło: GUS 1994 "Turystyka i Wypoczynek"

%
10
27
18
11
33
100

LICZBA
NOCLEGÓW
%
W
MLN
1,13
8
3,12
23
3,28
24
1,70
13
4,12
31
13,35
100

Turystyka w poszczególnych gminach Związku 1990 i 1993
GMINA
1990
1993/I-IX/
L.
L.
L.
L.
L.
L.
OB. KORZ UDZIELO OB. KORZ UDZIELO
YSTAJ. NYCH
YSTAJ. NYCH
NOCL.
NOCL.
KOSZALIN
5
23763
41434
9
26953
47398
MIELNO
BEDZINO
BIESIEKIERZ
MANOWO
SIAN0W

118
2
T
1

71139
426
334T
348

840492
8707
33538
657

113
1
6
2

69560
482
3098
727

855453
6748
21409
4287

ŚRED
DŁUG
POB.
6,5
6,5
10,4
8,5
7,1
7,6

TENDENCJA

WYRAŹNIE
WZROSTOWA
WZROSTOWA
SPADKOWA
SPADKOWA
WYRAŹNIE
WZROSTOWA

* "Studium turystyki dla rejonu Koszalina"
GMINA

MANOWO 1997
1996

MAT. ŹRÓDŁ. "KOSZALIŃSKA WIEŚ" US
L.
L.
L.
LICZBA
LICZBA TENDENCJA
OB.
KORZY UDZIEL TURYSTÓW MIEJSC
STAJ.
NOCL.
ZAGRAŃICZ.
5
2486
19609
26
388
W
STOSUNKU
DO POPRZ.
5
2952
17902
12
359
LAT
SPADKOWA

Tendencje spadkowe w gminie Manowo są wynikiem braku efektywnych działań na rzecz
modernizacji istniejącej bazy i słabej aktywności w zakresie tworzenia nowych obiektów mimo,
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że gmina posiada wiele atutów wskazujących na możliwość rozwoju sektora turystycznego.
Turystyka w gm. Manowo na tle województwa i Związku Gmin.
I - IX 1993
LOKALIZACJA

LICZBA ŁÓŻEK
OGÓŁEM

WOJ. OGÓŁEM
GMINA
MANOWO
ZWIĄZEK GMIN
OGÓŁEM
M.KOSZALIN
GM. MIELNO
GM. BĘDZINO
GM. MANOWO
GM.SIANÓW
GM. BIESIEKIERZ

LICZBA
UDZIELONE
KORZYST. NOCLEGI

54907 100%

W TYM
CAŁOROCZ.
6713 12%

504 0,9%

47 0,7%.

3098

15065 100%

2149 100%.

100820

935295 100%.

650 4%
13742 91%
64 1%
504 3%
105 1%
- 0%

475 22%
1627 76%
-47 2%
-

26953
69560
482
3098
727
-

47398 5%
855453 91%
6748 1%
21409 2%
4287 1%
--

315874

3287036 100%.
21409

3.2. CHARAKTERYSTYKA TURYSTÓW.
Z przeprowadzonych obserwacji i analiz ostatnich lat głównymi odbiorcami usług turystycznych
oferowanych na terenie Związku Gmin /w tym Manowo/ są rodziny z dziećmi oraz młodzież starsza
w mniejszych lub większych grupach. Są to osoby głównie z centralnej oraz południowej Polski, a
także z województwa poznańskiego i gorzowskiego. Określają oni na ogół swoją sytuację
materialną jako średnią. Większość osób organizuje pobyt samodzielnie bezpośrednio kontaktując
się z właścicielem bazy noclegowej. Udział turystów zagranicznych jest niewielki, w 1996 roku
liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów wynosiła 26 na ogólną liczbę 2486. W tej
grupie znaczącą ilość turystów stanowią osoby uprawiające myślistwo. Podstawową liczbę turystów
stanowią mieszkańcy Koszalina nie korzystający jednak z noclegów /wypoczynek świąteczny/ oraz
turyści spędzający czas nad morzem poszerzający swoje zainteresowania.
Odpowiednie zagospodarowanie, poprawa standardu obiektów noclegowych, zróżnicowanie
/pensjonaty, domki turystyczne, domy wczasowe, campingi, hotele/ obiektów i właściwa
infrastruktura turystyczna /szlaki wędrówek, miejsca rekreacyjno-sportowe i inne/ mogłyby
poszerzyć krąg turystów o grupy:
• zainteresowane specjalistycznymi walorami środowiska lub możliwościami turystycznymi
oraz różnorodnością wartości ekologicznych i krajobrazowych,
• uprawiającymi sporty wodne na jeziorach,
• uprawiające wędkarstwo,
• zwiedzające różnorodny krajobraz w całym rejonie Związku Gmin Pomorza Środkowego:
wzgórz morenowych, małych jezior, szlakami pieszymi, trasami rowerowymi,
samochodami, koleją,
• wyprawy do rezerwatów przyrody /8 obiektów w rejonie/, zwiedzanie zabytków architektury,
• rodzin z małymi dziećmi poszukujących możliwości wypoczynku poza sezonem oraz grupy
emerytów /względy ekonomiczne/ poszukujących wypoczynku w ciszy i spokoju,
• turystów niepełnosprawnych poszukujących przystosowanego do ich potrzeb miejsca
wypoczynku w sezonie i poza sezonem,
• turystów zagranicznych zainteresowanych wypoczynkiem oraz możliwością uprawiania
określonych form turystyki kwalifikowanej /sporty wodne, jazdy konne, zwiedzanie
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atrakcyjnych miejsc przyrodniczych, ekoturystyka, agroturystyka/ jak też myślistwa.
Warunkiem przyciągnięcia nowych grup turystów jest budowa nowej, konieczność poprawienia
i unowocześnienia istniejącej bazy noclegowej oraz rozbudowanie urządzeń służących rekreacji.
3.2. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI /WG PZT/.
3.2.1. WG PZT.
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo został zatwierdzony Uchwałą Gminnej
Rady Narodowej nr XXVI/48/83 z dnia 31 stycznia 1983 roku. Aktualizacja miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzona została Uchwałą Gminnej Rady Narodowej
nr XI/35/90 z dnia 28 lutego 1990 roku.
Plan określił, że w gminie rozwijać się będą następujące formy turystyki:
Jednostka strukturalna „A” - obszar położony na północny-wschód od ulicy Gnieźnieńskiej
przewidziany jest na strefę usług nauki związanych z rolnictwem i turystyką.
Jednostka strukturalna „B” - udostępnienie rezerwatu przyrody nad jeziorem Lubiatowskim.
Jednostka strukturalna „C, D, E” - wykorzystanie terenów po wyrobisku w Cewlinie na ośrodek
turystyczno-rekreacyjny; park krajobrazowy - rekreacja i turystyka na terenach leśnych;
uporządkowanie i realizacja terenów wypoczynkowo-kąpieliskowych i wędkarstwa, budownictwa
letniskowego nad zespołem trzech jezior (Czaple, Dobre, Okółka).
Jednostka strukturalna „F” - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe dla miasta Koszalina w zespole
jezior Czaple-Wyszeborskie, Skocznia-Racze, Nicemino. W północnej części wsi Wyszewo
wyznacza się strefę budownictwa letniskowego.
Jednostka strukturalna „G” - drogi turystyczne i szlaki turystyki pieszej. Opracować program
turystyczny dla istniejących terenów archeologicznych.
Jednostka Strukturalna „H” - kształtowanie rejonu turystycznego Mostowo-Rosnowo; system dróg
dojazdowych i tras turystycznych.
3.2.2. WYTYCZNE ZE STUDIUM TURYSTYKI NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN POMORZA
ŚRODKOWEGO.
Potencjalne obszary rozwoju turystyki w gminie Manowo określone zostały na:
- obszar na wschód od jeziora Lubiatowo
- okolice wsi Wyszebórz, wraz z kilkoma małymi jeziorkami
- okolice Cewlina
Propozycje projektowe na aktywne formy rekreacji w gminie Manowo:
- modernizacja kąpielisk w Mostowie
- rozwój terenów sportowych
- uruchomienie tramwaju wodnego na jez. Rosnowskim
- stworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego i sport.
- modernizacja i budowa parkingów śródleśnych
- modernizacja i wyposażenie szlaku wodnego na Radwi
- modernizacja kolejki wąskotorowej
- przystosowanie rezerwatu jez. Lubiatowa dla odwiedz.
- budowa wioski indiańskiej
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- wytyczenie i wyposażenie szlaków turystycznych
Nowa baza noclegowa:
- w okolicach jeziora Lubiatowo i w lasach
- w okolicy wsi Wyszebórz
- w okolicy wsi Cewlino
- kilka lokalizacji w kompleksie Radew
Proponowane projekty strategiczne:
- kemping o standardzie europejskim z rekomendowaną lokalizacją nad jeziorem Rosnowskim
- agroturystyka, która powinna być postrzegana raczej jako proces, a nie jednorazowa inwestycja
- adaptacja dla celów turystycznych zabytkowych pałaców
- trasy turystyczne
3.3. BAZA TURYSTYCZNA. - STAN ISTNIEJĄCY.
Wg danych Urzędu Gminy w Manowie opracowanych w oparciu o rejestr podmiotów działalności
gospodarczej liczba miejsc noclegowych w całej gminie wynosiła łącznie 652 miejsc, w tym 94
miejsca noclegowe całoroczne
Były to następujące rodzaje obiektów:
- O.W. „Czapla” Mostowo - 48 miejsc nocleg.
- O.W. „Zacisze” Mostowo - 120 miejsc nocleg.
- O.W. telekomun. Rosnowo - 60 miejsc nocleg.
- O.W. „Radew” Rosnowo - 142 miejsc nocleg.
- Pole biwakowe „Ranczo w Dolinie Radwi - 100 m. na polu namiotowym - 32 m. w domkach
- Hotel WAM-u w Rosnowie - 24 miejsc nocleg.
- Hotel Instytutu w Boninie - 50 miejsc nocleg.
- Gosp. Agroturystyczne - 26 miejsc nocleg.
- Internat ZSR w Boninie -150 miejsc nocleg

4. Pozostałe funkcje gospodarcze.
Na terenie gminy usytuowane są niewielkie zakłady przetwórcze oraz usługowe jak:
przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjno-usługowe, usługi rzemieślnicze, piekarnie itp. Zakłady te
pracują również dla potrzeb ludzi mieszkających poza obszarem gminy; nie mają one większego
wpływu na jej gospodarkę. Budownictwo, handel, gastronomia, administracja, edukacja, służba
zdrowia i opieka społeczna działa na rzecz mieszkańców gminy i współpracuje z sąsiadującym z
nią Koszalinem. W miejscowości Bonin pod Koszalinem mieści się Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin oraz Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

81

VII. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

1. WARUNKI MIESZKANIOWE.
Gmina Manowo na koniec 1997 roku liczyła 6479 mieszkańców zameldowanych na stałe
zamieszkałych w 23 miejscowościach, 6545 (2008r.); 6228 (2011r.). Miejsca zamieszkania to
przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i
mieszkalnych typu zagrodowego wybudowanych w różnym okresie czasu.
Część budynków wymaga modernizacji i zaopatrzenia w pełną gamę instalacji wewnętrznej, której
odpowiednik w postaci infrastruktury technicznej na terenie gminy jest zrealizowany.
Miejscowości Bonin i Rosnowo to przede wszystkim budownictwo wielorodzinne z pełnym
wyposażeniem w usługi podstawowe.

2. Praca zawodowa, dochody.
- mieszkańców czynnych zawodowo w dużej mierze ze względu na charakter gminy cechuje
dwuzawodowość.
- dochody mieszkańców gminy charakteryzuje statystyka związana z dochodami Gminy. W
województwie (rok 1996) przoduje tu gmina Mielno z dochodem 1419 zł na mieszkańca.
Dla porównania mieszkańcy Koszalina 304 zł (8 miejsce), Barwice i Grzmiąca nieco ponad 150 zł
(ostatnie miejsca).

3. Dostępność do usług.
Sieć usług podstawowych zabezpiecza istniejące potrzeby. Sąsiedztwo dużego miasta jakim jest
Koszalin uzupełnia pełną gamę usług w zakresie usług podstawowych /rozszerzenie/ jak i usług
ponadpodstawowych.

4. Możliwość wypoczynku.
Ludność gminy Manowo ma wyjątkowo dobre warunki do wypoczynku. Na ocenę składa się wiele
czynników, do których przede wszystkim należy zaliczyć:
- walory środowiska (lasy, różnorodny krajobraz, rezerwaty przyrody)
- sporty wodne na jeziorach, wędkarstwo, łowiectwo
- obiekty sportowe (place rekreacyjne)
- dogodne połączenie z miastem Koszalinem uzupełniającym ofertę wypoczynku oraz terenami
nadmorskimi (linia autobusowa w okresie letnim).
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VIII. KOMUNIKACJA.

1. DROGI KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE I GMINNE.
Położenie gminy spowodowało, że układ komunikacyjny składa się z jednej drogi nr 11 należącej
do podstawowego układu krajowego przebiegającej wzdłuż całej gminy z Koszalina do Bobolic tj.
z kierunku północno-zachodniego w kierunku południowo-wschodnim oraz z dróg prostopadłych w
tym dwóch wojewódzkich nr 168 i 200 dających połączenie z miejscowościami gminy oraz terenem
gmin sąsiednich. Znaczenie poszczególnych dróg powiatowych i lokalnych (gminnych) wynika
wyłącznie z wielkości miejscowości, dla których dają dojazd.
Wykaz dróg:
- Droga krajowa
- nr 11 Koszalin-Bobolice
- Drogi wojewódzkie
- nr 168 Droga łącząca drogi nr 11 i 167
- nr 200 Droga od drogi nr 11 do Polanowa
- Drogi powiatowe
- Kretomino-Raduszka-Świeszyno - droga
- nr 437 Świeszyno-Cewlino - droga nr 11
- nr 442 Droga nr 168 - Krępa
- nr 443 Droga nr 11 - Kopanino
- nr 490 Manowo-Wyszebórz-jez. Lubiatowo
- nr 492 Droga nr 11 - Bonin
- nr 494 Wyszebórz-Policko
- nr 495 Wyszebórz-Dęborogi
- nr 496 Wyszebórz-Wyszewo - droga nr 11
- nr 497 Wiewiórowo-Wyszewo
- Drogi lokalne /gminne/ dł. 11,0 km
- Drogi zakładowe
Dane roku 1997 /u.s./
DROGI GMINNE OGÓŁEM WYNOSZĄ 11,0 KM
DROGI GMINNE O NAWIERZCHNI TWARDEJ RAZEM 2,0 KM W TYM
DROGI O NAW. TWARDEJ ULEPSZONEJ 1,0 KM
Sieć dróg leśnych stanowiąca szlaki transportowe drewna jest zadawalająca; stan techniczny dobry. Z
wyjątkiem drogi powiatowej nr 168 wszystkie pozostałe wyżej wymienione drogi dochodzą do
drogi nr 11 Kołobrzeg-Koszalin-Poznań. Z tego powodu droga ta, posiada decydujące znaczenie dla
obsługi komunikacyjnej Gminy; bardzo istotną cechą w powiązaniach komunikacyjnych jest na niej
duży wzrost natężenia ruchu samochodowego w okresie letnim.
W wyniku zakończonej procedury środowiskowej (2011) wyznaczono do realizacji docelowy
przebieg ekspresowej drogi krajowej nr 11 (wariant społeczny).

2. LINIE AUTOBUSOWE Z PRZYSTANKAMI.
Występuje komunikacja zbiorowa autobusowa realizowana przez dwóch przewoźników:
- MZK z Koszalina obsługują linię podmiejską relacji Koszalin-Kretomino-Bonin przez cały rok.
- PKS Koszalin obsługują linie autobusowe w następujących relacjach: Koszalin-Manowo- Wyszewo
(10), Koszalin-Cewlino-Manowo-Wyszebórz (8); Koszalin-Manowo-Wyszewo-Rosnowo (5);
Koszalin-Dunowo-Niedalino-Rosnowo (9); Koszalin-Manowo-Rosnowo (5) z obsługą
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po drodze wszystkich miejscowości gminy Manowo. Droga nr 11 wykorzystywana jest do obsługi
linii autobusowych dalekobieżnych.
Ilość i częstotliwość kursowania autobusów jest zwiększona w okresie sezonu letniego;
uruchomiona jest tu linia autobusowa łącząca Manowo z Unieściem (1).

3. PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE I DROGI ROWEROWE.
Głównym szlakiem pieszym turystycznym przebiegającym przez gminę Manowo jest szlak im. J.
Chrząszczyńskiego i szlak Porwanego Księcia.
Drogi rowerowe oprócz funkcji rekreacyjnej dla turystów pełnią też coraz większą rolę w
powiązaniach zewnętrznych. Na zlecenie Związku Gmin Pomorza Środkowego w Koszalinie
została przez Fundację-Agencję Rozwoju Regionalnego w Koszalinie wykonana „Koncepcja tras
rowerowych na terenie gmin: Będzino, Biesiekierz, Koszalin, Manowo, Mielno, Sianów, Świeszyno”.
Przez teren gminy Manowo proponowana jest:
• część trasy rowerowej z Mielna do Mielna im. prof. Rzymkowskiego stanowiącą główną trasę
łączącą tereny gmin,
• trasa do „Kamiennych Kręgów” (proponowana jako trasa piesza - oznakowana obecnie jako
zielona) stanowiąca uzupełnienie głównej trasy rowerowej.
Projektowane trasy łączą się już z trasami wytyczonymi na terenie gmin Koszalin i Manowo.
Są to trasy:
- trasa „Lubiatowska” dł. 25 km
- trasa „Leśna” dł. 25 km
- trasa „Nad Łąkami” dł. 22 km
- trasa „Wejmutki” dł. 18 km
- trasa „Nad jeziorami” dł. 20 km
- trasa „Słoneczna” dł. 30 km
- trasa „Gotów” dł. 20 km
Możliwe jest połączenie ich z trasami:
* Manowo-Nacław-Polanów-Miastko dalej trasa Miastko-Bytów-Lębork-Łeba
* Pleśnia-Ustronie Morskie-Kołobrzeg
* Mostowo-Tychowo-PołczynZdrój-Złocieniec
* Rosnowo-Białogard-Sławoborze-Gościno-Kołobrzeg /po likwidacji linii kolejowej wąskotorowej.
Opis projektowanej trasy rowerowej przebiegającej przez teren gminy Manowo. (Wyciąg z opisu
cytowanego wyżej opracowania) - część graficzna.
"... Wyszewo - Przed wsią po lewej stronie mijamy jezioro Skocznia. Tu można skorzystać z kąpieli
i wypoczynku. Do wsi wjeżdżamy na północnym jej krańcu. Przejeżdżamy między domami,
możemy dokonać w miejscowych sklepikach zakupów i skorzystać z usług pocztowych. We wsi
znajduje się piekarnia słynna ze swoich wypieków /chleb z Wyszewa/. Sugerujemy aby udostępnić
ją grupom zorganizowanym do zwiedzania. Po lewej stronie drogi przy końcu wsi mijamy ładnie
położoną szkołę wiejską, w której funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Z Wyszewa wyjeżdżamy
drogą asfaltową w kierunku drogi nr11. Konieczne jest oznaczenie przeprawy rowerowej przez
tę drogę. Szosą 168 jedziemy około 3,8 km, w kierunku Rosnowa skręcamy w lewo w drogę
żużlową przy drzewie, na którym umieszczono znak szlaku rowerowego. Jedziemy lasem w
kierunku Mostowa. Po 1500 m dojeżdżamy do cypla nad jeziorem Rosnowskim. Tu możliwość
zorganizowania postoju. Przygotowane miejsca biwakowania, stoły, ławki, śmietniki, możliwość
kąpieli. Z miejsca biwakowego wyjeżdżamy w prawo na drogę w kierunku Mostowa. Jedziemy
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lasem wciąż mijając po prawej stronie jezioro. Droga żużlowa przechodzi w drogę piaskową
twardą, dalej wjeżdżamy na drogę z płyt betonowych, mijamy po prawej stronie Ośrodek
Wypoczynkowy i wjeżdżamy na drogę nr11. Skręcamy w prawo, jedziemy poboczem drogi, potem
chodnikiem i dalej przez most na Radwi. Za mostem skręcamy w prawo na parking z wieżą
widokową. Na parkingu należy usytuować tablice informacyjne i mapy tras rowerowych. Mostowo."

85

IX. INFRASTRUKTURA TACHNICZNA.

1. ZAOPATRZENIE W WODĘ.
Dane roku 1997 (wg US)
- dł. sieci wodociągowej rozdzielczej 24,7 km
- połączenia prowadzące do bud. mieszk. 483
- zdroje uliczne 1
- zużycie wody na 1 mieszkańca 43,8 m³
Wzdłuż drogi Koszalin-Bobolice stanowiącej oś gminy Manowo przebiega magistrala
wodociągowa. Jest to główne zasilanie w wodę Koszalina z ujęcia w Mostowie. Magistrala składa
się z dwóch rurociągów o średnicach 800 i 1000 mm.
Ujęcie składa się z szeregu studni głębinowych zlokalizowanych wzdłuż jeziora Rosnowo po obu
stronach drogi Koszalin-Bobolice. Pozwolenie wodno-prawne – decyzja OS-IV-72110-68-88 z dnia
17.08.88 r. Zasoby wody zostały zakwalifikowane do kat. B wynoszące 2550 m³/h. Woda z
ujęcia przesyłana jest pod ciśnieniem pomp głębinowych i nie jest uzdatniana. Maksymalna wyd.
technologiczna ujęcia wynosi 62000 m³/d. Zaopatrzenie wody dla miasta Koszalina i gmin
nadmorskich wynosi: w ciągu roku 40000 m³/d, w okresie sezonu letniego 50000 m³/d
Jakość wody zmieszanej – wartości średnie:
Fe - 0,32 mg/dm³
Mn - 0,17 mg/dm³
Planowana jest budowa stacji uzdatniania wody w Mostowie. Ujęcie wody wraz z siecią przesyłową
jest własnością gminy Koszalin. Eksploatacją z ramienia gminy zajmują się Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja sp. z o.o.
Z magistrali zasilane są w wodę miejscowości: Mostowo, Kliszno, Wyszebórz i Manowo po
zachodniej stronie drogi do Wyszeborza. Pozostałe miejscowości zasilane są w wodę z własnych
ujęć. Lokalne sieci wodociągowe doprowadzają wodę do odbiorników pod ciśnieniem pomp
głębinowych.
Woda z ujęcia w Boninie jest uzdatniana. Zasoby wodne ujęcia zostały zakwalifikowane do kat. B.
Wodę czerpie się z dwóch studni głębinowych (wyd. ujęcia wynosi 57,15 m³/h).
Wszystkie ujęcia wody podlegają Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Manowie
z siedzibą w Boninie. Zaopatrzenie w wodę m. Rosnowo odbywa się z dwóch ujęć, które pracują
na potrzeby jednej sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci podnoszą hydrofory. Oba ujęcia są
własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. ODPROWADZENIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH.
Gmina Manowo posiada 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowości
Rosnowo o przepustowości 800m3/d oraz w Boninie o przepustowości 400m3/d. Całkowita
długość na koniec 2008r. wynosiła 16,41km. Skanalizowane są miejscowości Bonin, Manowo
(część) i Rosnowo (osiedle). Trwają prace nad skanalizowaniem Kretomina, Cewlina i
Wyszewa.
Dane roku 1997 (wg US).
- dł. sieci kanalizacyjnej - 2,1 km
- połączenia prowadzące do bud. mieszk. - 45
- komunalne oczyszczanie ścieków - 1
- ilość ścieków kom. odprow. siecią - 112 dam³
a. System odprowadzenia i oczyszczania ścieków.
Ścieki bytowe w m. gminy Manowo odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Wyjątek
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stanowią m. Bonin i Rosnowo. W miejscowościach tych funkcjonuje kanalizacja sanitarna
wybudowana dla potrzeb powstałych tam osiedli mieszkaniowych. W Boninie ścieki odprowadzane są
do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej. Oczyszczalnia ścieków w Boninie
przyjmuje ścieki z całej gminy z wyjątkiem ścieków z osiedla mieszkaniowego w Rosnowie. Dla
potrzeb tego osiedla mieszkaniowego przez Oddział Terenowy Wojskowej Administracji
Mieszkaniowej powstała oczyszczalnia ścieków.
b. Oczyszczalnia ścieków w Boninie.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Zainstalowane są w niej dwa biobloki o wydajności
400 m³d. Obecny dobowy zrzut ścieków z miejscowości Bonin i m. w gminie wynosi 220-250 m³/d.
Do oczyszczalni dowozi 3000 m³ ścieków rocznie tj. średnio 8,5 m³/d. Ścieki po oczyszczeniu
odprowadza się do rowu melioracyjnego znajdującego się w zlewni rzeki Dzierżęcinki. Po wykonaniu
trwającej obecnie modernizacji oczyszczalnia przyjmuje 600 m³ ścieków na dobę. Oczyszczalnia w
Boninie należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Manowie.
c. Oczyszczalnia ścieków w Rosnowie.
Do oczyszczalni systemem grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej doprowadzane są ścieki z budynków
wielorodzinnych administrowanych przez WAM i użyteczności publicznej. Oczyszczalnia uzyskała
pozwolenia wodno-prawne dla ilości ścieków 300 m³/d. Pozwolenie jest ważne do 12.2000. Trwa
modernizacja oczyszczalni. Odbiornikiem ścieków jest kanał Rosnowski I klasy czystości.

3. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH.
Na terenie gminy Mielno brak jest systemu odprowadzenia wód deszczowych. Istnieją lokalne sieci
odprowadzające wody deszczowe z niektórych obiektów i terenów do rowów melioracyjnych.

4. ZAOPATRZENIE W GAZ.
Dane roku 1997 /wg US/.
-długość sieci rozdzielczej 1,5 km
-połączenia prowadzące do bud. mieszk. 15
-odbiorcy gazu 10
-zużycie gazu na 1 odbiorcę 49,8 dam³
Wzdłuż drogi Kosza1in-Bobolice przebiega gazociąg stalowy 150 mm wysokiego ciśnienia.
Gazociąg przesyła gaz ziemny GZ-35 z Wierzchowa k. Szczecinka do Koszalina. W pobliżu Bonina
znajduje się stacja redukcyjna gazu I-go stopnia. Od tej stacji gazociągi średniego ciśnienia zasilają
miejscowości: Bonin, Kretomino, odejście w kierunku Dzierżęcina. W Boninie gazociąg średniego
ciśnienia zasila osiedle domków jednorodzinnych i doprowadzany jest do stacji redukcyjnej gazu IIgo stopnia.
Gazociąg wysokiego ciśnienia należy do Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Nafty i Gazu S.A. w
Warszawie - Oddział Zakład Gazowniczy Koszalin. Gazociągi średniego ciśnienia podlegają
Zakładowi Gazowniczemu Koszalin.

5. OGRZEWNICTWO.
Ogrzewnictwo w roku 1997 (US).
- ilość kotłowni (Bonin) 1
- sieć cieplna magistralna 0,4 km
- sieć cieplna rozdzielcza 2,4 km
- kubatura budynków ogrzew.centr. 45 dam³
w tym bud. mieszkalnych 39 dam³
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a. Kotłownia gazowa w Boninie.
Kotłownia zasila w ciepło i dostarcza ciepłą wodę do budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej. Kotłownia została uruchomiona w listopadzie 1998 roku. Sieci cieplne na terenie osiedla
w Boninie kwalifikują się do wymiany. Są to sieci wybudowane w latach 1965 do 1968 r.
systemem tradycyjnym. Szkoła Rolnicza posiada własną kotłownię gazową.
b. Kotłownia w Rosnowie.
Kotłownia zaopatruje w ciepło budynki mieszkalne administrowane przez Wojskową Administrację
Mieszkaniową. Jest to kotłownia opalana paliwem stałym o rocznym zużyciu 4000 t. Zainstalowane
kotły wytwarzają ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. Sieć cieplna dostarcza do budynków ciepło o
parametrach 95/70°C. Kotłownia należy do W.A.M. Kosza1in.

6. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.
Teren gminy zasilany jest w energię elektryczną siecią rozdzielczą 15 kV w przeważającej części
wykonaną jako sieć napowietrzna. Również sieci zasilające 0,4 kV w przeważającej części są
sieciami napowietrznymi (z wyjątkiem Bonina,Mostowa i Rosnowa).
Głównymi źródłami zasilania w energię elektryczną terenu gminy są:
- GPZ 110/15 kV Koszalin-Południe;
- Rozdzielnia 15 kV w Boninie;
- Rozdzielnia 15 kV przy elektrowni Rosnowo.
Rezerwowe zasilanie dla południowej części gminy stanowi rozdzielnia 15 kV w Bobolicach wraz
z liniami zasilającymi 15 kV nr 413 i 429 wyprowadzonymi z tej rozdzielni. Dla terenów
północnych, gminy rezerwowe zasilanie stanowią linie 15 kV z Koszalina i elektrowni Rosnowo i
Niedalino.
Przez teren gminy przebiega linia napowietrzna 220 kV Dunowo-Żydowo o charakterze
ponadlokalnym stanowiąca element sieci krajowej łącząca stację 400/220/110 kV w Dunowie z
elektrownią szczytowo-pompową Żydowo. Linia ta nie stanowi uciążliwości dla rozwoju gminy
(przebiega głównie przez obszary leśne). Jedynie stanowi pewne ograniczenia w zabudowie na
terenie miejscowości Manowo.
Sieci energetyczne 110 kV na terenie gminy praktycznie nie występują. Jedynie w północnej części
gminy pomiędzy miejscowościami Kretomino i Bonin przebiega linia 110 kV Koszalin PołudniePółnoc. Linia ta została wybudowana z zamierzeniem zapewnienia zasilania rozdzielni 15 kV w
Boninie i rozbudowy tej rozdzielni jako stacji 110/15 kV.
Sieć rozdzielcza 15 kV stanowiąca zasilanie gminy, to sieć głównie napowietrzna. Stan sieci dobry.
Główne linie zasilające obszar gminy to:
- linia nap. l5 kV 304 Koszalin-Wyszewo (AFL-70)
- linia nap. l5 kV 302 Koszalin-Bonin (AFL-120)
- linia nap. l5 kV 301 Koszalin-Rosnowo (AFL-120)
- linia nap. l5 kV 397 Bonin-Rosnowo (AFL-120)
- linia nap. l5 kV 313 Rosnowo-Bobolice (AFL-70)
- linia nap. 15 kV 378 Koszalin-Mostowo ujęcie wody.
Sieci zasilające 0, 4 kV w poszczególnych miejscowościach, zasilające odbiorców energii to sieci
napowietrzne. Stan techniczny tej sieci uznać należy za zadawalający. Nie przewiduje się w
najbliższych latach zasadniczej modernizacji tej sieci.
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Do ważniejszych obiektów pozamieszkalnych znajdujących się na terenie gminy zalicza się:
- ujęcie wody w Mostowie
- Instytut i technikum rolnicze w Boninie
- Elektrownia wodna Rosnowo.
Istniejąca sieć energetyczna na terenie gminy zapewnia prawidłowe zasilanie i nie stanowi bariery
w rozwoju gminy. Przepustowość i obciążalność istniejącej sieci elektroenergetycznej umożliwia
pełne zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej w perspektywie do 2020 r.
W związku z planowaną realizacją farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino
konieczna będzie budowa dystrybucyjnych linii podziemnych średniego napięcia SN wraz z
siecią optotelekomunikacyjną oraz stacji transformatorowych i transformatorowo rozdzielczych SN/110kV. W związku z realizacją farmy dopuszcza się przebudowę i rozbudowę,
przebiegających przez gminę, napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV i 220kV (Dunowo
- Żydowo).

7. TELEKOMUNIKACJA.
placówki pocztowe i telek. GMINA/WOJ. (1995) GMINA/WOJ. (1997)
- w liczbach bezwzględnych 3/85 3/134
- na 10 tys.mieszk. 4,7/4,5 4,6/2,5 abonenci telefoniczni /w nawiasie gminy wiejskie/
- w liczbach bezwzględnych 452/12073 483/13213
- na 1000 mieszkańców 70,7/64,1 74,5/70,1
abonenci radiowi
- w liczbach bezwzględnych 1492/41613
-na 1000 mieszkańców 233,4/221,1
abonenci telewizyjni
- w liczbach bezwzględnych 1477/40938
- na 1000 mieszkańców 231,0/217,5
Wszystkie miejscowości gminy Manowo /oprócz Grzybniczki, Grąpy i Poników są zaopatrzone w
sieć telefoniczną - Telekomunikacja Polska/. Przewiduje się zwiększenie abonentów i oparcie
komunikacji telefonicznej na wariantowych systemach łączności.
ABONENCI TELEFONICZNI WG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 1998 R.
/W NAWIASIE ILOŚĆ TELEFAXÓW/.

Manowo
Kretomino
Wilkowo
Bonin
Cewlino
Kopanica
Kostrzewa
Wyszebórz
Dęborogi
Policzko
Wyszewo
Kliszno
Wiewiórowo

abonenci instytucji
22 /1/
7
40 /4/
4
1
12
3
1
89

abonenci mieszkaniowi
134
112
258
29
1
1
18
1
1
12
1
-

Grzybnica
Grzybniczka
Kopanino
Grąpa

3
1
-

Gajewo
Poniki
Rosnowo
Mostowo
Jagielno
Lisewo
RAZEM

1
-

1
12
3
6
1
1
112 /5/
574
OGÓŁEM - 686 ABONENTÓW TELEFONICZNYCH (98)

8. USUWANIE ODPADÓW..
Dane roku 1997 (wg US).
- odpady wywiezione (w dam³)
- stałe 11,1
- płynne 1,8
-liczba wysypisk (pow. w ha) 1 (2, 0)
Do 2007r. odpady komunalne z terenu całej gminy wywożone b y ł y na wysypisko w
Cewlinie. Ilość odpadów w stanie luźnym wynosiła 6100 m³ na rok. Były to odpady bytowogospodarcze z gospodarstw domowych. Wysypisko śmieci w Cewlinie obejmowało obszar
20000 m².Ciecz utylizacyjna ze studzienek zbiorczych b y ł a wypompowywana i wywożona na
oczyszczalnię ścieków w Boninie. Wysypisko należało do Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Manowie.
Gmina posiada plan gospodarki odpadami. Po zamknięciu wysypiska śmieci w Cewlinie
(15.05.2007r.) rozpoczęto jego rekultywację. Odpady komunalne z gminy są wywożone do
Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Na terenie gminy Manowo nie ma instalacji odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów. Jest natomiast prowadzona selektywna zbiórka odpadów
przy zastosowaniu kontenerów (centra zbiórki). Na terenie gminy zaobserwowano kilka
lokalnych „dzikich” wysypisk w obniżeniach terenowych, lasach, wzdłuż dróg lokalnych itp.

9. MELIORACJE.
Obszar gminy Manowo obejmuje zlewnię rzeki Czarnej, rzeki Dzierżęcinki i Radwi. Wymienione
rzeki wraz z dopływami Wyszewką i Mszanką oraz rzeką Uniesta w systemie melioracji są rowami
podstawowymi. Cieki i zbiorniki wodne w gminie nie stanowią zagrożenia powodziowego.
Retencją dla wysokiej wody w rzece Radwi jest jezioro Rosnowskie.
Zapora w Rosnowie jest budowlą o znaczeniu energetycznym.
Wały powodziowe wykonane są wzdłuż jeziora Lubiatowo, w celu ochrony użytków zielonych
przed zalewaniem w czasie podwyższonych stanów wody.
System melioracji podlegał do 31.12.1998 r. Wojewódzkiemu Zakładowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Koszalinie.
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X. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY.
1.STRUKTURA GMINY WG AKTUALNEGO PMZP.
Obszar gminy podzielono na 8 jednostek strukturalnych /podkreślone obręby geodezyjne/ i tak:
- Jednostka strukturalna ”A” /Kretomino, Wilkowo/.
- Jednostka strukturalna ”B” /Bonin/.
- Jednostka strukturalna ”C” /Cewlino, Kopanica,Kostrzewa/.
- Jednostka strukturalna ”D”/Manowo/.
- Jednostka strukturalna ”E”/Wyszebórz, Dęborogi, Policzko/.
- Jednostka strukturalna ”F”/Wyszewo, Wiewiórowo, Kliszno/.
- Jednostka strukturalna ”G” / Grzybnica, Kopanino, Grąpa, Grzybniczka, Gajewo, Poniki/.
- Jednostka strukturalna ”H” /Rosnowo, Mostowo, Jagielno, Lisewo/.
2.CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI.
Omówiono tu miejscowości które ze względu na wielkość i położenie odgrywają istotną rolę w
gminie. Są to:
1. Manowo - wieś gminna o wielkości 790M (rok 1997) położona w północno-wschodniej
części gminy wzdłuż drogi krajowej nr 11 oraz dochodzącej do niej drogi powiatowej z
Wyszeborza. Teren płaski; w centrum wsi wyniesiony w formie zalesionego wzgórza
stanowiący jeden z dwóch parków wpisanych do rejestru zabytków. Przez wieś przebiega rzeka
Dzierżęcinka oraz linia kolejki wąskotorowej. Wieś oznaczona jest łąkami oraz terenami
rolnymi. Zabudowę stanowi budownictwo jednorodzinne parterowe z wysokimi dachami
wybudowane przed rokiem 1945 przekształcone z budownictwa zagrodowego oraz budynki
jednorodzinne piętrowe nowe o dachach płaskich oraz wysokich. Uzupełnieniem zabudowy
mieszkaniowej jest zespół wybudowany w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa drewna.
Dominujące funkcje wsi to: ośrodek administracyjno-handlowy i kulturalny gminy, siedziba
Nadleśnictwa Manowo z ośrodkiem produkcji gospodarki leśnej, ośrodek szkolenia
myśliwskiego.
2. Kretomino - wieś sołecka o wielkości 528M (rok 1997) położona w północno-zachodniej
części gminy na skrzyżowaniu dróg: krajowej Nr 11 i powiatowej prowadzącej do wsi
Raduszka. Wieś stanowi główną przestrzeń rozwoju budownictwa jednorodzinnego z
uwzględnieniem działek rzemieślniczych (strefa podmiejska) dla mieszkańców gminy oraz
miasta Koszalina. Teren płaski lekko opadający w kierunku północno-zachodnim. Od strony
północnej wieś graniczy z torem kolejki wąskotorowej. W zabudowie należy wyróżnić
dynamicznie rozwijające się budownictwo mieszkalne jednorodzinne i usługowe. Budynki
budowane w latach siedemdziesiątych piętrowe o dachach płaskich, obecnie o dachach
wysokich. Na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 11 z drogą powiatową prowadząca w kierunku
wsi Raduszka nieliczne zabudowania wybudowane przed rokiem 1945 zamienione częściowo z
budownictwa zagrodowego na jednorodzinne. Dominująca funkcja wsi to zabudowa
jednorodzinna i rzemieślnicza. Większość usług zabezpiecza tą zabudowę miasto Koszalin.
3. Bonin - wieś sołecka o wielkości 1259M (rok 1997) (strefa podmiejska miasta Koszalina)
położona w północno-zachodniej części gminy Manowo pomiędzy drogą krajową Nr 11 a
brzegami jeziora Lubiatowo (rezerwat). Miejscowość otaczają od strony północnej i
południowej pola uprawne, od strony zachodniej łąki a dalej strefa brzegowa jeziora. Wieś
przecina tor kolejki wąskotorowej. Model przestrzenny oparty jest o następującą zasadę:
strefowanie funkcji w układzie prostopadłym do drogi krajowej, usługi nauki i oświaty w rejonie
zachodnim obustronnie założone na drogę dojazdową (powiatową), mieszkalnictwo (typu
miejskiego) wielokondygnacyjne skoncentrowane w części środkowej, również obustronnie do
drogi dojazdowej i linii kolejki wąskotorowej z lokalizacjami przedszkola, żłobka, usług
zdrowia, usług gastronomicznych, od strony wschodniej zakład doświadczalny (chów bydła i
trzody). W południowo-wschodniej części terenu zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Na
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4.

5.

6.

7.

8.

południe i na wschód od wsi dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
Rosnowo - wieś sołecka o wielkości 2319M (rok 1997) położona w południowo-zachodniej
części gminy w sąsiedztwie kanału łączącego jezioro Rosnowskie z jeziorem Hajka oraz
wzdłuż drogi wojewódzkiej (168) łączącej wieś Zegrze Pomorskie z drogą nr 11. Teren
miejscowości przylega od strony północnej do terenów leśnych, od strony wschodniej do
jeziora Rosnowo i kompleksu leśnego mającego w strefie przybrzeżnej obszary zajęte przez
ośrodki wypoczynkowe. Pozostałe przylegające tereny do miejscowości to użytki rolne.
Główne funkcje miejscowości to: zaplecze mieszkalno-usługowe dla wojskowego lotniska w
Zegrzu (część południowa wsi) o charakterze osiedla miejskiego z kompleksowym uzbrojeniem,
wieś charakteryzującą się zabudową zagrodową wybudowaną przed 1945 rokiem oraz
zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz wspomnianym rejonem turystycznym usytuowanym
nad jeziorem Rosnowo.
Wyszebórz - wieś sołecka o wielkości 320M (rok 1997) położona w północnej części gminy
Manowo w terenie pofałdowanym atrakcyjnym krajobrazowo. Przez wieś przechodzi droga
powiatowa łącząca miejscowości Dęborogi, Policko i Wyszebórz z drogą krajową Nr 11 w
Manowie. Wieś o zabudowie skupionej wokół rozwidlenia dróg powiatowej i gminnych.
Dominantę przestrzenną funkcji wsi stanowi ferma bydła; zabudowa mieszkalna to
budownictwo zagrodowe wybudowane przed rokiem 1945 w części zamienione na
budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne pracownicze.
Forma tego budownictwa to małe kilkurodzinne domy mieszka1ne. Wieś otaczają grunty
rolne, tylko od południa sąsiaduje z łąkami i terenami nadbrzeżnymi jeziora Wyszeborskiego
(Ósmego). Na terenach na wschód od wsi rozwija się budownictwo rekreacyjne.
Wyszewo - wieś sołecka o wielkości 441M (rok 1997) położona w centralnej części gminy
Manowo usytuowana wzdłuż i po obu stronach drogi powiatowej łączącej miejscowość z
drogą państwową Nr 11. Teren pofałdowany; wieś otaczają grunty rolne i obszary leśne.
Przewaga gospodarki indywidualnej, stąd większa ilość budownictwa zagrodowego
(wybudowanego przed rokiem 1945) rozproszonego rozciągającego miejscowość do długości
około 2,8 km. Wieś o koncentracji usług podstawowych i funkcji związanych z obsługą
rolnictwa. Zabudowa mieszkaniowa parterowa z dachami spadzistymi i piętrowa w części z
dachami płaskimi. Na północy wsi tereny przewidziane pod budownictwo letniskowe, rozwój
miejscowości plan przewiduje na terenach położonych w sąsiedztwie drogi krajowej (na
południe od wsi).
Cewlino - wieś sołecka o wielkości 246M (rok 1997) położona w północno-zachodniej części
gminy na zachód od wsi gminnej Manowo. Dojazd stanowi droga powiatowa (17-437)
łącząca drogę krajową Nr 11 z Cewlinem dalej Świeszynem. Zabudowa mieszkaniowa w
większości zagrodowa rozproszona wybudowana przed rokiem 1945. Przeważa gospodarka
rolna indywidualna. W północno-wschodniej części wsi wyrobisko przekształcane na tereny
letniskowo- rekreacyjne. Na południe i na zachód od wsi dopuszcza się lokalizację elektrowni
wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
Grzybnica - wieś sołecka o wielkości 209M (rok 1997) położona na skraju południowowschodniej części gminy Manowo przy drodze krajowej Nr 11. Teren pofałdowany. W
funkcji miejscowości należy wyróżnić: strefę mieszkaniową składającą się z budownictwa
zagrodowego częściowo przekształconego w budownictwo jednorodzinne (wybudowane przed
r. 1945), terenami produkcji zwierzęcej (ferma trzody chlewnej), oraz terenami parkowymi
będącymi w ewidencji u Konserwatora Zabytków. Handel zabezpiecza potrzeby mieszkańców.
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XI. UWARUNKOWANIA PRAWNE, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA GRUNTÓW
Struktura własnościowa gruntów według stanu w dniu 01.01.98 opracowana przez Urząd Rejonowy
w Koszalinie (Geod-02 Roczne Sprawozdanie).
OBRĘBY:

1. Kretomino 33581047 333,6148 ha
2. Wiewiórowo 61 2099,7659 ha
3. Wyszewo 62 3029,2523 ha
4. Rosnowo 63 1808,0928 ha
5. Cewlino 64 1844,5213 ha
6. Manowo 65 2324,8919 ha
7. Bonin 66 1273,6351 ha
8. Wyszebórz 67 1331,1517 ha
9. Dęborogi 68 917,0824 ha
10. Kopanino 78 2094,8306 ha
11. Grzybnica 85 1744,2857 ha

GRUPY POW.
REJEST OGÓL
R.

UŻYT. GRUN GRUN UŻYT. TER.
TER.
TER.
NIEUŻ
ROLNE T POD T POD KOPAL KOMU OSIED RÓŻNE YTKI
LASA WODA NE
NIKAC LOWE
MI
MI
abcdefghkl
1. LASY PAŃSTWOWE
1
2
2032
33
1961
1
3
34
3
2444
35
2351
3
30
25
4
1301
6
1241
14
4
5
31
5
1084
2
994
4
6
78
6
1737
64
1587
4
11
5
66
7
200
165
35
8
579
24
531
1
1
22
9
409
4
388
3
1
13
10
2021
25
1915
1
51
8
13
8
11
1191
24
1142
5
13
7
RAZEM 12998
217 12275
15
65
31
76
319
2. GRUNTY PRZEKAZANE W ZRZĄD LUB UŻYTKOWANIE
1
49
1
1
47
2
3
4
4
4
21
1
17
3
5
6
1
1
7
8
8
8
9
10
17
5
1
11
11
2
2
RAZEM
102
1
5
1
32
63
3. GRUNTY PRZEKAZANE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

93

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RAZEM

1
2
20
11
12
773
819

1
3
9
3
691
707

25
25

10
4
14

-

7
7

1
1
7
2
8
35
54

4. GRUNTY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ /ZASÓB GRUNTÓW/
1
5
2
3
22
21
1
9
4
10
2
2
5
14
3
6
56
1
12
2
7
14
8
15
9
31
3
10
4
2
2
11
2
4
RAZEM
142
58
18
19
5. INNE PAŃSTWOWE I SPOŁECZNE GRUNTY NIE BĘDĄCE GOSP. ROL.
1
2
3
31
21
1
9
4
4
2
2
5
3
3
6
15
1
12
2
7
8
9
34
31
3
10
4
2
2
11
5
4
RAZEM
96
58
18
19
6. INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE
1
233
223
2
7
2
41
40
1
3
327
307
4
4
8
4
298
277
8
10
5
425
395
3
7
12
6
381
316
12
7
2
7
8
641
405
7
3
4
12
9
316
276
11
1
1
10
11
89
85
3
1
94

-

1
11
12

-

1
1

-

1
1

190
-

1
4
3
8
44
20
27
-

RAZEM
2751
2324
48
7. INNE GRUNTY INDYWIDUALNE
1
29
21
2
3
2
3
31
21
4
13
9
5
15
11
6
21
13
7
1
1
8
14
10
9
119
102
10
10
2
11
7
5
RAZEM
255
195
10
8. OGRODY DZIAŁKOWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RAZEM
9. FUNDUSZ Z ZIEMI
1
2
17
17
3
124
110
2
4
106
6
1
5
268
229
10
6
38
30
7
7
252
9
8
66
19
9
26
2
3
10
35
11
421
340
13
RAZEM
1353
762
36
10. PAŃSTWOWE WODY I ROWY
1
2
1
3
4
4
6
5
6
6
7
3
8
3
9
3
10
-

24

-

5

53

190

107

1
1

-

1
1

8
1
10
4
4
8
4
3
2
2
46

-

2
2

-

-

-

-

-

-

12
99
24
1
139
46
14
35
56
426

-

2
2

1
6
1
8

-

5
104
1
9
119

1
4
6
6
3
3
3
-

-

-

-

-

-

95

11
10
10
RAZEM
36
36
11. DROGI PUBLICZNE I INNE BĘDĄCE W POWSZ. KORZYST.
1
16
2
14
2
5
5
3
39
39
4
23
23
5
24
24
6
45
45
7
17
17
8
15
15
9
9
9
10
12
12
11
16
16
RAZEM
221
2
219
12. INNE TERENY KOMUNIKACYJNE, KOLEJOWE /BEZ DROGI/
1
2
3
4
6
6
5
6
13
13
7
4
4
8
9
10
11
RAZEM
23
23
13. POWIERZCHNIA WYRÓWNAWCZA
RAZEM
61
POWIERZCHNIA GEODEZYJNA
1
333
251
2
1
14
17
2
2099
92
1961
1
0
5
3
3
3028
509
2358
20
0
40
42
4
1808
310
1250
115
0
44
47
5
1844
655
1008
38
0
24
22
6
2325
473
1621
19
0
59
35
7
1272
705
192
146
0
29
50
8
1333
471
539
53
0
19
19
9
916
415
415
19
0
11
12
10
2095
25
1922
36
0
63
17
11
1743
454
1158
71
0
18
10
RAZEM 18796
4360 12424
520
1
326
274
OGÓŁEM
18857
4367 12230
529
0
493
273
+ POW.
WYRÓW
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-

-

-

-

-

-

47
3
30
8
6
5
0
190
1
24
15
329
337

1
34
29
34
91
113
150
42
43
8
17
562
572

