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ROZDZIAŁ
I
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami), zastąpiona ustawą z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami).

2.0.

Uchwała nr XLII/251/98 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo.

3.0.

Uchwała nr XXXIX/305/2002 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w obrębach Wyszebórz Dęborogi,
Cewlino i Manowo.

4.0.

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.

5.0.

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.

6.0.

Diagnoza stanu gminy Manowo do niniejszego studium – tom I wraz z opracowaniami
pomocniczymi do diagnozy – tomy I a ÷ I e.

7.0.

Strategia rozwoju powiatu koszalińskiego, opracowanie 1999 roku.

8.0.

Wnioski organów właściwych do opiniowania studium, o których mowa w art. 18,
ust. 2, pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

9.0.

Wnioski organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium, o których
mowa w art. 11 ust. 6, 7, 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10.0.

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.

11.0.

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.

12.0.

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.
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13.0.

Przepisy szczególne z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr
kultury, ochrony gruntów rolnych i leśnych, Prawa geologicznego, Prawa
Budowlanego, Prawa Wodnego itd.

14.0.

Pismo
Wojewody
z dnia 5 lipca 2004 r.

15.0.

Opinia
Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego
nr ZN-4300/35/ks/2004 z dnia 2 lipca 2004 r.

16.0.

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.

17.0.

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;

Zachodniopomorskiego

nr

RR.III.RS-7041-76/03/04

Konserwatora

Zabytków
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ROZDZIAŁ
II
U W A R U N K O W A N IA R O Z W O J U G M I N Y

1. Uwarunkowania rozwoju czyli przesłanki formułowane na podstawie diagnozy stanu
i obserwowanych zjawisk stanowią podstawowy element przy dokonywaniu wyboru
kierunków polityki gospodarczej w ogóle a polityki przestrzennej w szczególności. Istotę
uwarunkowań stanowią zjawiska i procesy pozytywne, które powinny być wspomagane,
a także zjawiska i procesy negatywne, które w ramach przyjętej polityki należy redukować.
Poniżej zestawiono najważniejsze dane oraz charakterystyczne cechy Gminy Manowo
w dziedzinach mających decydujący wpływ na perspektywy rozwojowe gminy. Ilustrację
poniższych uwarunkowań uwidoczniono na planszy 1.

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
Gmina Manowo leży w środkowej części powiatu koszalińskiego; regularna w swoim kształcie
sąsiaduje z m. Koszalinem oraz gminami miejsko-wiejskimi Sianów, Polanów, Bobolice i gminą
wiejską Świeszyno. Usytuowanie gminy Manowo należy rozpatrywać na tle strefy środkowego
wybrzeża; od północy w pasie wybrzeża morskiego atrakcyjne miejscowości wypoczynkowowczasowe oraz powiatowe 113-tysięczne miasto, którego powiązania i ekspansja obejmuje
jej północny obszar. Przez teren gminy przebiega droga tranzytowa łącząca południe kraju
z terenami wybrzeża. Walorem gminy są rozległe i nieskażone obszary turystyczne.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU
I FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I SFERY SPOŁECZNEJ
3.1. GOSPODARKA ROLNA obok leśnictwa stanowi podstawową funkcję gospodarczą
gminy. Użytków rolnych jest w gminie 4367 ha co stanowi 23,2% terenu. Gruntów ornych jest
2988 ha co stanowi 68,5% użytków, pozostałe to trwałe użytki zielone. Własność użytków
rolnych w przeważającej części prywatna (355 gospodarstw) stanowi 53,3% całości użytków.
Z klasyfikacji bonitacyjnej wynika, że około 62% powierzchni gruntów ornych (klasy III, IVa
i IVb) należy do dość żyznych. Gleby w gminie należą do czystych, nie zawierają skażeń
metalami ciężkimi, są korzystne dla upraw ekologicznych. W 1996 roku nie było uprawianych
około 25% gruntów ornych.
3.2. GOSPODARKA LEŚNA w przeważającej części obejmuje lasy państwowe
administrowane przez trzy nadleśnictwa. Lasy zajmują powierzchnię12230 ha tj. 62,9%
powierzchni gminy w tym 23 ha stanowią własność prywatną. Dominującymi typami
siedliskowymi są: bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży. Siedliska borowe
zajmują 80,5% siedliska lasowe 19,5%. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Prognoza
stanu zasobów drzewnych na najbliższe 10 lat przedstawia się korzystnie; prace związane
z odnawianiem i zalesieniem, pielęgnacją, pozyskiwaniem, zrywką i wywozem drewna
w większości wykonują firmy prywatne. Sieć dróg leśnych stanowiąca szlaki transportowe
drewna jest zadawalająca, stan techniczny dobry. Lasy penetrowane są przez ludność
m. Koszalina zarówno w celach turystycznych jak i zbierania runa leśnego; poza tym lasy
stanowią cenne tereny łowieckie. Lasy ochronne różnych kategorii zajmują łączną pow. 8726 ha.
3.3. DEMOGRAFIA. Obecnie na I kwartał 1999 gmina liczy 6516 M; 6545 M (2008 r.); 6228
M (2011 r.). W związku z brakiem aktualnego prognozowania na podstawie analizy danych z
ostatnich lat poszczególnych składników ruchu naturalnego i migracji ludności można
stwierdzić, iż gmina charakteryzuje się znikomym dodatnim saldem migracji ludności
rekompensowanym przyrostem naturalnym.
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Dla gminy Manowo zakłada się mający trend przyrostu naturalnego oraz dodatnie większe saldo
migracji. W związku z powyższym prognozuje się:
2025 rok
7100 M
Na podstawie analiz przewiduje się dynamiczny rozwój miejscowości gminy położonych
w sąsiedztwie Koszalina tj. Kretomina, Manowa, Bonina. W pozostałych większych
miejscowościach przewiduje się rozwój umiarkowany rekompensowany budownictwem
turystycznym i rekreacją pobytową.
3.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. Obecnie na terenie gminy jest wystarczająco
rozwinięta infrastruktura społeczna uzupełniana usługami występującymi z sąsiadującym z nią
miastem powiatowym Koszalinem. W związku z powyższym nie występuje konieczność
w opracowanym studium rezerwacji celowej przestrzeni.

3a. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA:
Powyższe uwarunkowania ustalono dla obszarów objętych zmianą studium w obrębie
Kretomino.
Dla stanu istniejącego zagrożenia dla jakości życia mieszkańców wystąpić mogą jedynie
ze strony magistrali wodociągowej Φ 800, przebiegającej przez zabudowany teren nr 4.
Zagrożenie to może występować podczas tzw. nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
w przypadku rozszczelnienia magistrali wodociągowej.
Natomiast, po zagospodarowaniu całego obszaru zmiany Studium, zagrożenie dla jakości życia
mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, wynikać może z:
eksploatacji linii napowietrznej 110 kV
(promieniowanie elektromagnetyczne)
eksploatacji sieci gazowej średniociśnieniowej
(nadzwyczajne zagrożenie środowiska)
eksploatacji sieci wodociągowej (nadzwyczajne zagrożenie środowiska)
eksploatacji drogi krajowej nr 11 (nadzwyczajne zagrożenie środowiska wynikające
z ruchu pojazdów przewożących substancje niebezpieczne; wpływ na klimat akustyczny;
wpływ na czystość powietrza atmosferycznego; wpływ na stan czystości wód
powierzchniowych – ścieki deszczowe).
W zakresie hałasu (kształtowania klimatu akustycznego):
Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego należy kierować się, mając
na uwadze aktualnie istniejące źródła hałasu, zasadą zachowania wartości dopuszczalnych
poziomów ekwiwalentnych dla poszczególnych terenów, w zależności od przewidywanego
sposobu ich zagospodarowania. Poziomy dopuszczalne należy przyjmować zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami i procedurami w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. Wartości poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku zależą od rodzaju
źródła emitującego (hałas drogowy, kolejowy, od linii energetycznych, przelotów samolotów,
instalacji przemysłowych), pory dziennej lub nocnej oraz funkcji urbanistycznej, jaką spełnia
dany teren i odnoszą się do terenów wymagających ochrony przed hałasem.
Generalnie w opracowaniu sposobu zagospodarowania terenów objętych studium, należy
w miarę możliwości kierować się zasadą minimalizowania poziomów i zasięgów hałasu
z poszczególnych rodzajów źródeł, poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów
i propozycje odpowiednich rozwiązań zabezpieczeń akustycznych.
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Podkreślić należy, że zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE obowiązuje w Polsce nowa polityka
hałasowa. W celu zapoznania się z założeniami i obowiązkami wynikającymi z Dyrektywy
poleca się opracowany w Polsce „Program implementacji Dyrektywy 2002/49/WE w sprawie
oceny i zarządzania hałasem w środowisku”.
W zakresie wibracji:
Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego należy kierować się zasadą
zachowania wartości dopuszczanych w środowisku poziomów wibracji stanowiących
zagrożenie dla budynków i ludzi w nich przebywających, zgodnie z następującymi normami:
- PN – 85/B 02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na
budynki”,
- PN – 88/B 02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.
W zakresie pól elektromagnetycznych:
Przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego należy kierować się zasadą
zachowania wartości dopuszczanych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczanych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. Rozporządzenie określa poziomy dopuszczalne dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dla miejsc dostępnych dla ludzi, w zależności od
zakresu częstotliwości pól występujących w środowisku, a więc w zależności od rodzaju źródeł
pól elektromagnetycznych występujących na analizowanych terenach.

3b.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA:

Z

ZAGROŻENIA

Powyższe uwarunkowania ustalono dla obszarów objętych zmianą studium w obrębie
Kretomino.
Dla stanu istniejącego zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia może wystąpić jedynie
w przypadku rozszczelnienia magistrali wodociągowej Φ 800
i Φ 1000 oraz w przypadku awarii środków transportu przewożących substancje niebezpieczne.
Pozytywnym elementem istniejącej magistrali wodociągowej na tym obszarze jest możliwość
zapewnienia wody dla potrzeb p.poż.
Dla stanu, po zagospodarowaniu terenu zgodnie ze zmianą Studium, zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludności i jej mienia wystąpi ze strony:
linii napowietrznej 110 kV (występowanie promieniowania elektromagnetycznego)
sieci gazowej średniego ciśnienia ( nadzwyczajne zagrożenie środowiska)
sieci wodociągowej (nadzwyczajne zagrożenie środowiska)
drogi krajowej nr 11 (nadzwyczajne zagrożenia środowiska wynikające z ruchu
pojazdów przewożących substancje niebezpieczne)
Dla zabezpieczenia przed zagrożeniami wynikającymi z możliwości wystąpienia pożarów,
na sieciach osiedlowych należy zaprojektować hydranty p.poż.
Dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, przewiduje się wykorzystanie
istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na działce Nr 142/1, wykonanego w 1998 r.
dla „Auto-Moto-Sport”, znajdującego się w sąsiedztwie terenów objętych opracowaniem.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie
l.dz. OS-IV-6223-24-2/03 z dnia 3.06.2003 r., wydajność studni wierconej o głębokości 36,0 m,
przy leju depresji 1,9 m, wynosi 5,0 m 3/h.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dla tego obszaru należy
uwzględnić zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych.
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W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić projektowanie
obiektów budowlanych w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami.

4. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
STANU
I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Z obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego
wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym na ok. 50% powierzchni gminy.
4.1. Do obszarów objętych ochroną prawną należą:
a) rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie (akwen i pas brzegu do szerokości 50m) ustawiony
dla zachowania naturalnego środowiska lęgowego łabędzia niemego i wielu innych rzadkich
gatunków ptactwa wodnego. Zarządzenie Ministra Leśnictwa z 10 lipca 1956 r. MP Nr 65 pkt
761. W obrębie rezerwatu obowiązuje ścisła ochrona przyrody bez ingerencji człowieka.
b) pomniki przyrody ujęte w rejestrze – Rozporz. Nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego
(Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 15 z 1992 r.) oraz Rozporz. Nr 12/95 Wojewody
Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 2 z 1996 r.) pod nr:
162 i 163
- 2 dęby szypułkowe w oddz. 26t przy siedz. Ndl Manowo
131
- grupa 7 dębów szypułkowych w m. Bonin na cmentarzu ewangelickim
132
- 2 dęby szypułkowe w m. Kopanino na cment. ewangel.
133
- dąb szypułk. w m. Wyszebórz na skrzyż. dróg Policko-Dęborogi.
Obowiązuje ochrona drzew, zakaz niszczenia i wycinania.
c) użytki ekologiczne w obrębie geodez. Grzybnica – część działki nr 187/3 pow. 0,51 ha i dz. Nr
115/1 o pow. 1,05 ha (Uchwała Nr VI/51/99 Rady Gminy w Manowie z dnia 03.03.1999 r.).
d) obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi oraz fragment końcowy Koszalińskiego Pasa
Nadmorskiego, utworzone Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z
17 listopada 1975 r. Dz. U. 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.). Obecnie 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.). Chronione są wszystkie elementy środowiska przed zanieczyszczeniem, szata
lasów przed intensywną zabudową, obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów
roślinna
uciążliwych. Są to tereny wskazane dla zagospodarowania turystycznego.
e) lasy ochronne o funkcji: wodochronne, ostoje zwierząt chronionych, w strefie ujęcia wody,
wokół miast zajmujące przestrzennie największą powierzchnię 8726 ha. Zostały ustalone
Zarządzeniem Ministra OŚZNiL w związku z ustawą o lasach odrębnie dla poszczególnych
Nadleśnictw. Zasady prowadzenia gospod. leśnej określone zostały w planach urządzenia lasu;
ochroną objęty jest obszar leśny przed zmianą sposobu użytkowania.
f) strefa ochronna ujęcia wody w Mostowie, bezpośrednia wygrodzona obejmująca teren
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lokalizacji zespołów studni głębinowych, ustanowiona decyzją Urzędu Wojewódzkiego
w Koszalinie z mocy ustawy prawo wodne znak OS-IV-72110-68-88 z dnia 17.08.88 r.
g) strefa pośrednia rekomendowana do ustanowienia obejmująca teren alimentacyjny wód.
W obrębie strefy pośredniej obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów mogących
zanieczyścić glebę oraz wody gruntowe i powierzchniowe.
h) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”,
i) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Mechowisko Manowskie”.
4.2. Ze stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego wynika:
- obszar gminy przedstawia krajobraz leśno-rolny o cechach harmonijnych. Lasy zajmują 62,9%
a rolnicza przestrzeń produkcyjna 23,2% powierzchni. Lasy o zróżnicowanych siedliskach
i drzewostanach z sosną jako gatunkiem dominującym oraz użytki rolne o średniej i małej
żyzności stanowią podstawowe naturalne bogactwo gminy. Złoża surowców naturalnych
są niewielkie (piaski szklarskie i kreda jeziorna), nieeksploatowane dotychczas.
Gmina charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Do atrakcyjnych
należą: rejon wzgórz czołowo-morenowych w m. Policzko-Dęborogi-Wyszebórz, zespół leśnojeziorny j. Rosnowskiego-Hajki oraz okolice małych leśnych jeziorek. Dobrze zachowane
o cechach osobliwości przyrodniczych są liczne torfiaste i bagienne obniżenia wytopiskowe
i przyjeziorne. Szczególne znaczenie posiadają torfowiska (29 torfowisk zinwentaryzowanych)
występujące w lasach oraz na wysoczyznach morenowych pełniące różnorodne funkcje
ekologiczne. Obszary biologiczne aktywne tworzą wzajemne powiązane systemy leśno-wodnołąkowo-bagienne zajmujące ca 75% powierzchni gminy.
Stan czystości wiodących elementów środowiska jest zróżnicowany, generalnie korzystny.
Powietrze atmosferyczne jest czyste, kondycja biologiczna szaty roślinnej dobra, gleby
nie wykazują zanieczyszczeń. Do elementów częściowo zanieczyszczonych należą wody
powierzchniowe. Jeziora posiadają II klasę czystości, rzeki II i III. Najbardziej niekorzystny jest
stan wód j. Lubiatowskiego. Są to wody w pełni zeutrofizowane, nasycone zawiesiną organiczną
na granicy równowago biocenotycznej. Funkcjonowanie jeziora będącego rezerwatem przyrody
uzależnione jest od stosunków wodnych (w tym szczególnie od stanu czystości) w całej zlewni
(górne dorzecze rz. Dzierżęcinki, dorzecze Wyszewki).
Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej wykazuje niekorzystne zmiany. Gleby są nadmiernie
zakwaszone, podatne na zanieczyszczenia i degradację. Około 30% użytków rolnych jest
niezagospodarowane, ugoruje od wielu lat. Znaczna część trwałych użytków rolnych jest
niezagospodarowane, ugoruje od wielu lat. Znaczna część trwałych użytków zielonych wymaga
odnowienia urządzeń melioracyjnych. Gleby nie wykazują zanieczyszczeń metalami ciężkimi.
Warunki fizjograficzne analizowane z punktu widzenia osadnictwa są korzystne w obrębie
wysoczyzny morenowej, niekorzystne w obrębie podmokłych obniżeń i dolin rzecznych.
Uciążliwość dla mieszkańców m. Manowa, Grzybnicy, częściowo Kretomina stanowi droga
krajowa nr 11 ze względu na hałas i spaliny spowodowane dużym natężeniem ruchu
samochodowego. Z krajobrazem kolidują liczne linie energetyczne chaotycznie przebiegające
przez obszar gminy. W m. Manowo, Kretomino, Wyszewo występuje kilkanaście zakładów
rzemieślniczych i produkcyjnych zaliczanych do „mogących pogorszyć stan środowiska”.
4.3. W wytycznych projektów studiów i koncepcji wyższego rzędu (krajowych i byłego
woj. koszalińskiego) rekomendowano do objęcia ochroną:
- rejon wzgórz moreny czołowej i tereny leśne wzdłuż rz. Radwi jako obszary chronionego
krajobrazu w układzie ESOCH (Ekologiczny System Obszarów Chronionych)

10
- dolinę rzeki Radwi jako korytarz ekologiczny w sieci ochrony gatunkowej przyrody ECONET
(Europejska sieć ekologiczna).

5. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

STANU

5.1. W świetle ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) ochronie i opiece podlegają, bez względu
na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości
lub instytucji;
2) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Organem ochrony zabytków na terenie woj. Zachodniopomorskiego jest wojewoda, w imieniu
którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Szczecinie. Na terenie gminy Manowo Wojewódzki Konserwator Zabytków działa przy
pomocy Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie.
Podstawą do określenia uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej z zakresu ochrony
środowiska kulturowego jest opracowanie do fazy diagnozy stanu gminy „Studium wartości
środowiska kulturowego” tom Ia. Na planszy NR 1 niniejszego opracowania wniesiono
orientacyjnie główne elementy uwarunkowań kulturowych, szczegółowe usytuowanie i wykazy
zasobu wartości materialnych nieruchomych i archeologicznych oraz ich waloryzacja znajdują
się w części tekstowej i graficznej „Studium wartości środowiska kulturowego” tom Ia. Istniejące
zasoby materialne objęte ochrona konserwatorską można uszeregować w następujące grupy:
* zabytkowe obiekty sakralne (m. Bonin, Wyszewo),
* założenia pałacowo-parkowe, dworsko-parkowe, dworsko-folwarczne, parkowe (Bonin,
Dęborogi, Grzybnica, Kopanino, Manowo, Policko, Rosnowo, Wyszebórz i Wyszewo),
* budownictwo ludowe (Cewlino, Kretomino, Manowo, Rosnowo, Wyszebórz, Wyszewo),
* budownictwo wiejskie mieszkalne, zagrodowe i użyteczności publicznej,
* zabytki budownictwa produkcyjnego, przemysłowego, budowle inżynierskie (Rosnowo,
Wyszewo),
* zabytkowe dawne cmentarze (Bonin, Cewlino, Grzybnica, Grzybniczka, Kliszno, Kopanino,
Manowo, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszebórz i Wyszewo),
* stanowiska archeologiczne z reliktami dawnych kultur (najciekawsze to grodziska: Bonin,
Kretomino, grobowce Grzybnica, „Kamienne Kręgi” i nowe odkrycia – grobowce megalityczne
Mostowo)
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5.2. Bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlegają zabytki objęte ochroną prawną, wpisane
do rejestru zabytków. Niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność inwestycyjna prowadząca do
rozbudowy, przebudowy, zmiany bryły, elewacji obiektu, zmiany materiałowej, zmiany
zagospodarowania otoczenia. Dopuszcza się prace rekonstrukcyjne, remontowe, porządkowanie
otoczenia, wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i wykonania ich ściśle wg uzyskanych warunków pod jego nadzorem. Dotyczy to
również zmian sposobu użytkowania tych obiektów oraz wszelkich prac inwestycyjnych
i remontów obiektów znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu.
5.3. Ochroną konserwatorską objęte są wszystkie obiekty kubaturowe wzniesione przed 1945 r.
w tym występujące w gminnej ewidencji zabytków, ewidencji służby konserwatorskiej,
w katalogu budownictwa ludowego. Ochroną konserwatorską objęte są również dawne
cmentarze, parki, historyczne układy ruralistyczne wsi, założenia pałacowe dworskie, dworskofolwarczne, folwarczne, zespoły i budowle produkcyjne, zapory wodne itp. Obiekty objęte
ewidencją konserwatorską posiadają już wartość historyczną i kulturową niektóre z nich mogą
być stopniowo obejmowane prawną ochroną konserwatorską. W związku z tym należy dążyć
do utrwalenia tych wartości poprzez właściwy nadzór nad ich remontami, modernizacją oraz
lokalizacją nowych inwestycji w ich otoczeniu. Niezbędne są w tym zakresie opinie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5.4. Obiekty zabytkowe nieruchome.
1) Obiekty wpisane do rejestru zabytków.
A. Architektura i budownictwo.
m. Bonin
- kościół filialny p.w. Św. Izydora – gotyk mur. XV/XVI w. z otoczeniem – Rej. Zab. Nr 384
z dnia 14.04.1964 r.
m. Kopanino
- dwór mur. II poł. XIX w. – Rej. Zab. Nr 1252 z dnia 20.09.1996 r.
m. Policko
- pałac, neoklasycyzm mur. XIX/XX w. – Rej. Zab. Nr 1242 z dnia 21.12.1993 r.
- budynek gospodarczy - stodoła /d. owczarnia/ szach. – Rej. Zab. Nr 1251 z dnia 19.09.1996 r.
m. Wyszewo
- kościół filialny p. w. Św. Wojciecha B-pa neogotyk – szach. II poł. XIX w. – Rej. Zab. Nr 1232
z dnia 30.12.1992 r.
- zespół budynków stacji koszalińskiej kolejki wąskotorowej – mur. z 1912/1914 r. – Rej.
Zab. Nr 50 z dn. 27.07.2000r.
B. Parki
m. Bonin
- 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,
konserwacji – wpisany do Rejestru Zabytków Nr 959 z dn. 21.03.1977 r.
m. Dęborogi
- park dworski z II poł. XIX w. – w stylu naturalistycznym przechodzący w las –
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o 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. 1980 r.
m. Kopanino (Kopaniewo)
- park leśny z II poł. XIX w. – krajobrazowy połączony z otaczającymi lasami – pow. ok. 3,7 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 pełni funkcję dworku myśliwskiego, zabytk. odrestaurowany,
wpisany do Rej. Zab. Pozostałe zabud. to bud. gospod. i mieszk. robotn. leśnych. Przy parku
od strony połudn. Znajduje się cmentarz z I poł. XX w. Park wpisany do Rejestru Zabytków
Nr 1107 z dn. 12.06.1980 r.
m. Manowo
- park dworski – założony przypuszczalnie w poł. XIX w. – naturalistyczny o pow. ok. 4,0 ha.
Nieczytelny, zatarty układ przestrzenny. Dwór rozebrano w 1945 roku, na jego miejscu
wzniesiono nowy budynek mieszkalny. Droga będąca osią założenia parkowo- dworskiego
w części prowadzącej do nieistniejącego dworu wysadzana kasztanowcami. Park wpisany
do Rejestru Zabytków Nr 960 z dnia 21.03.1977 r.
- park leśny – z XVIII w. Powstał z lasu dębowego wzbogaconego z pocz. XX w. bukiem
i gatunkami 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 roku.
Powierzchnia parku ok. 4,3 ha. Park wpisany do Rejestru Zabytków Nr 1109 z dnia 12.06.1980 r.
m. Policko
- park dworski z II poł. 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 parku starodrzew 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, znajdująca się
w Rejestrze Zabytków. Park wpisany do Rejestru Zabytków pod Nr 961 z dn. 21.03.77
2) Obiekty etnograficzne występujące w Katalogu Budownictwa Ludowego.
m. Cewlino
1 - stodoła - zagr. nr 35 - szach. poł. XIX w.
2 - bud. inwentarski - zagr. Nr 41 - szach. poł. XIX w.
m. Kretomino
stodoła - zagr. nr 34 - szach. /w części i przebudowa/
m. Rosnowo
1 - bud. inwentarski - zagr. nr 36 - szach. pocz. XIX w. /przebud/
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m. Wyszebórz
1 - bud. inwentarski /kurnik/ - zagr. nr 24 - szach. pocz. XIX w.
2 - bud. mieszk. gospod. - zagr. nr 24 - szach. pocz. XIX w.
m. Wyszewo
1 - chałupa nr 54 - szach. I poł. XIX w.
3) Obiekty zabytkowe objęte ewidencją konserwatorską.
A. Architektura i budownictwo.
M. Bonin
1. Zespół pałacowo-folwarczny - ewid. - kon. XIX w. ,1914, 1922 r;
a) bud. mieszkalny mur. daw. rządcówka - ob. nieużytk.
b) stodoła folwarczna mur. z 1922 r.,
c) bud. mieszkalno-magazynowy mur. daw. gorzelnia - ob. nieużytk.
2. Dom mieszk. nr 14 mur. ok. 1910 r - daw. dom robotników folwarcznych - ewid.
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.
a) stodoła Nr 6 mur. drewn. ok. 1930 r - ewid.
b) wozownia Nr 6 mur. ok. 1930 r - ewid.
2. Dom Nr 11 mur. ok. 1925 r - ewid.
3. Dom Nr 13 szach. mur. II połowa XIX w. - ewid.
a) obora Nr 13 mur. kon. XIX w. - ewid.
4. Stodoła Nr 15 mur. szach I poł. XIX w. - ewid.
5. Dom Nr 16 mur. ok. 1925 r. - ewid.
a) obora Nr 16 mur ok. 1925 r. - ewid.
6. Obora Nr 17 mur. ok. 1925 r.- ewid.
7. Dom Nr 18 mur. ok. 1925 r. - ewid.
8. Dom Nr 19 mur. kon. XIX w.- ewid.
9. Dom Nr 26 mur. ok. 1925 r. - ewid.
10. Dom Nr 27 mur. 1927 r. - ewid.
11. Dom i obora Nr 28 mur. ok. 1925 r. - ewid.
12. Obora Nr 30 mur. pocz. XX w. - ewid.
a) stodoła Nr 30 szach. drew. kon. XIX w. - ewid.
13. Dom Nr 31 szach. 3 ćw. XIX w. - ewid.
14. Dom Nr 32 mur. 1925 r. - ewid.
a) obora Nr 32 mur. 1925 r. - ewid.
15. Stodoła - zagroda szach, nr 35 1832 r. - ewid. i katalog budow, ludowego
a) obora Nr 35 mur. ok. 1925 r. - ewid.
16. Obora Nr 36 mur. ok. 1925r. - ewid.
a) stodoła Nr 36 szach. drew. II poł. XIX w. - ewid.
17. Dom Nr 38 mur. ok. 1910 r. – ewid.
a) obora Nr 38 mur. ok. 1910 r. - ewid.
18. Obora Nr 39 mur. ok. 1925 r. - ewid.
a) stodoła Nr 39 szach. mur. kon. XIX w. - ewid.
19. Bud. inwentar. zagroda Nr 41 szach poł. XIX w. - ewid. i katalog budów, ludowego
20. Obora Nr 42 mur. ok. 1925 r. - ewid.
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21. Obora Nr 43 mur. pocz. XX w. - ewid.
a) obora Nr 43 mur. 1931 r. - ewid.
b) stodoła Nr 43 szach. drew. kon. XIX w. - ewid.
22. Obora Nr 44 mur. pocz. XX w. - ewid.
23. Obora Nr 45 mur. pocz. XX w. - ewid.
24. Dom i obora Nr 47 mur. 1935 r. - ewid.
25. Stodoła Nr 48 mur. 1930 r. ewid.
M. Grapa (Dębogóra)
1. Dom Nr 2 mur. ok. 1930 r

Nadleśn. Tychowo - ewid.

M. Dęborogi
1. Ruiny dworu mur. XIX w. - ewid.
2. Czworaki folwarczne szach. II poł. XIX w. - ewid.
3. Obora folwarczna szach. mur. ok. 1925 r. - ewid.

(szt. 2)

M. Grzvbnica
1. Pozostałości dworu mur. XIX w.
2. Obora folwarczna mur. ok. 1925 r. - ewid.
3. Dom Nr 1 mur. ok. 1935 r. - ewid.
4. Dom Nr 2 mur. ok. 1935 r. - ewid.
5. Obora Nr 5 mur. ok. 1930 r. - ewid.
6. Dom Nr 6 mur. ok. 1930 r. – ewid.
a) obora Nr 6 mur. ok. 1930 r. - ewid.
7. Dom Nr 7/8 mur. XIX/XX w. - ewid.
a) obora Nr 7 mur. pocz. XX w. - ewid.
8. Dom Nr 10 mur. ok. 1880 r. - ewid.
a) obora Nr 10 mur. 1910 r. - ewid.
b) stodoła Nr 10 drew. ok. 1910 r. - ewid.
9. Dom Nr 15 mur. ok. 1890 r. - ewid.
a) obora Nr 15 mur. ok. 1930 r. - ewid.
10. Dom Nr 16 mur. ok. 1930 r. - ewid.
11. Dom Nr 18 mur. ok. 1925 r. - ewid.
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.
M. Kliszno
1. Wieża transformatorowa mur. ok. 1935 r. - ewid.
2. Dom Nr 4 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) stodoła Nr 4 drew. ok. 1935 r. - ewid.
3. Dom Nr 6 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) stodoła Nr 6 drew. ok. 1935 r. - 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.
Nadleśn. Tychowo ewid.
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4. Dom Nr 8 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) stodoła Nr 8 drew. ok. 1935 r. - ewid.
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.
a) obora Nr 1 mur. ok. 1910 r. - ewid.
2. Dom Nr 12 mur. ok. 1925 r. - ewid.
3. Dom Nr 13 mur. ok. 1910 r. - ewid.
a) obora nr 13 mur. drew. ok. 1910r. - ewid.
b) stodoła Nr 13 mur. ok. 1910 r. - ewid.
4. Dom Nr 14 mur. ok. 1910 r. - ewid.
5. Dom Nr 15 mur. ok. 1910 r. - ewid.
6. Dom Nr 16 mur. ok. 1910 r. - ewid.
a) obora Nr 16 mur. ok. 1910 r. - ewid.
7. Dom Nr 18 mur. pocz. XX w. - ewid.
8. Dom Nr 20/21 mur. ok. 1925 r. - ewid.
- przebudowa części Nr 20,
a) obora Nr 20 mur. 1937 r. - ewid.
9. Dom Nr 24 mur. II poł. XX w. - ewid.
a) chlew Nr 24 mur. drew. ok. 1930 r. – ewid.
b) stodoła i spichlerz mur. drew. ok. 1930 r. - ewid.
10. Dom Nr 30 mur. ok. 1910 r. - ewid.
a) obora Nr 30 mur. ok. 1910 r. - ewid.
b) wozownia Nr 30 mur. ok. 1910 r. - ewid.
c) dom, chlew mur. 1930 r. - ewid.
11. Dom Nr 33 mur. 1870 r. - ewid.
a) obora nr 33 mur. ok. 1930 r. - ewid.
12. Chałupa zagroda Nr 34 szach. I poł. XIX w. - ewid.
przebudowa (namiastka elem. szach).
13. Dom Nr 35 mur. 4 ćw. XIX w. - ewid.
a) obora Nr 35 mur. kon. XIX w. - ewid.
b) stajnia Nr 35 szach mur. kon. XIX w. - ewid.
c) stodoła Nr 35 szach. mur. kon. XIX w. - ewid.
14. Dom Nr 41 mur. ok. 1910 r. - ewid.
M. Manowo
1. Dom Nr 1 mur. szach 3 ćw. XIX w. - ewid.
2. Dom Nr 14 mur. ok. 1910 r. - ewid.
3. Dom 19/20 mur. 4 ćw. XIX w. - ewid.
a) chlewy Nr 19 mur. ok. 1935 r.- ewid.
b) obora Nr 20 mur. ok. 1930 r. - ewid.
4. Dom Nr 22 mur. ok. 1910 r. - ewid.
5. Obora Nr 24/25 mur. ok. 1910 r. - ewid.
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6. Dom Nr 28 mur. 1921 r. - ewid.
7. Dom Nr 31 mur ok. 1925 r. - ewid.
8. Chałupa - zagroda Nr 32 mur. ewid.
9. Dom Nr 40 mur. ok. 1910 r. - ewid.
10. Dom Nr 48 mur. pocz. XX w. - ewid.
11. Dom Nr 49 mur. pocz. XX w. - ewid.
12. Dom Nr 52 szach. 3 ćw. XIX w. - ewid.
13. Dom Nr 53 mur. pocz. XX w. - ewid.
14. Dom Nr 55 mur. pocz. XX w. - ewid.
15. Dom Nr 56 mur. ok. 1930 r. - ewid.
16. Dom Nr 63 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) chlew Nr 63 mur. ok. 1935 r. - ewid.
17. Dom Nr 64 mur. ok. 1935 r. - ewid.
18. Dom Nr 51a szach. 3 ćw. XIX w. – ewid.

(przebudowa)

M. Mostowo
1. Dom Nr 6 mur. ok. 1935 r. ewid.
M. Policko
1. Dom Nr 1 mur. ok. 1930 r. - ewid.
2. Dom Nr 4 mur. ok. 1930 r. - ewid.
3. Dom Nr 6 mur. ok. 1930 r. - ewid.
M. Rosnowo
1. Zapora na rzece Radew mur. ok. 1940 r. - ewid.
2. Daw. gorzelnia Nr 18 mur. II poł. XIX w. - ewid.
3. Magazyn Nr 18 mur. II poł. XIX w. - ewid.
4. Dom Nr 33 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) chlew Nr 33 mur. ok. 1935 r. ewid.
5. Dom Nr 36 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) bud. inwen. zagroda Nr 36 szach- pocz. XIX w. ewid. + katalog budow, ludowego przebudowa
6. Dom Nr 38 mur. ok. 1925 r.— ewid.
7. Dom Nr 42 mur ok. 1910 r. - ewid.
8. Dom Nr 47 mur. ok. 1904 r. - ewid.
a) obora Nr 79 mur. ok. 1930 r. - ewid.
9. Dom Nr 48 mur. ok. 1910 r. – ewid.
a) obora Nr 48 mur. ok. 1910 r. - ewid.
10. Dom Nr 56 mur. ok. 1935 r. - ewid.
11. Dom nr 57 mur. ok. 1935 r. - ewid.
a) obora Nr 57 mur. pocz. XX w. - ewid.
12. Dom Nr 59 mur. II poł. XIX w. - ewid.
a) stodoła Nr 59 mur. II poł. XIX w.
13. Dom Nr 69 mur. ok. 1935 r. - ewid.
14. Dom Nr 70 mur. ok. 1930 r. - ewid.
15. Dom Nr 72 mur. ok. 1925 r. - ewid.
16. Dom Nr 77 mur. ok. 1925 r. - ewid.
a) stodoła Nr 77 drew. ok. 1925 r. - ewid.
17. Dom Nr 78 mur. ok. 1930 r. - ewid.
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18. Dom Nr 79 mur. ok. 1930 r. - ewid.
M. Wvszebórz
1. Pałac mur. XIX w. częściowo przebudowany w latach 1973 -76 - ewid.
2. Obora folwarczna mur. XIX/XX w. - ewid.
3. Dom Nr 5 mur ok. 1925 r. - ewid.
4. Dom Nr 11 mur. XIX/XX w. - ewid.
Nadleśnictwo Manowo
5. Dom Nr 13 mur. pocz. XX w. - ewid.
6. Dom Nr 14 mur. pocz. XX w. - ewid.
a) obora Nr 14 pocz. XX w. - ewid.
7. Dom Nr 15 mur. ok. 1925 r. - ewid.
a) obora Nr 15 mur. ok. 1925 r. – ewid.
8. Dom Nr 16 mur. pocz. XX w. - ewid.
a) obora Nr 16 mur. pocz XX w. - ewid.
9. Dom Nr 17 mur. pocz. XX w. - ewid.
10. Dom Nr 18 szach. mur. pocz. XX w. - ewid.
a) stodoła Nr 18 szach mur. pocz. XX w. - ewid.
11. Dom Nr 19 mur. 1925 r. ewid.
12. Dom Nr 22 mur. 1930 r. - ewid.
a) stodoła Nr 22 mur. 1932 r. - ewid.
13. Dom Nr 23 mur. ok. 1925 r. - ewid.
a) obora Nr 23 mur. szach. ok. 1925 r. - ewid.
b) kurnik zagroda Nr 23 szach. II poł. XIX w. - ewid. + katalog bud. ludowego
14. Budynek mieszk.-gospod. Nr 24 szach. pocz. XIX w. - ewid. + katalog bud. ludowego
15. Daw. szkoła Nr 28 mur. ok. 1925 r. - ewid.
16. Dom Nr 29 mur. ok. 1930 r. - ewid.
a) obora Nr 29 mur. ok. 1930 r. - ewid.
17. Dom Nr 30 mur. ok. 1925 r. - ewid.
przebudowa
a) obora Nr 30 mur. ok. 1925 r. - ewid.
b) stodoła Nr 30 mur. ok. 1925 r. - ewid.
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.
20. Dom Nr 33 mur. ok. 1925 r. – ewid.
a) obora Nr 33 mur. ok. 1925 r. - ewid.
b) stodoła Nr 33 drew. ok. 1925 r. - ewid.
M. Wyszewo
1. Szkoła mur. ok. 1925r. Nr 18a – ob. dom mieszkalny – ewid. wł. U.G.
2. Pomnik poległych mur. ok. 1920 r. – ewid.
3. Gorzelnia mur. pocz. XX w. Nr. 7 –ewid.
4. Poczta mur. ok. 1935 r. – ewid. wł. U.G.
5. Świetlica mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. U.G.
6. Dom Nr 3 mur. pocz. XX w. – ewid.
a) chlew Nr 3 mur. pocz. XX w. – ewid.
7. Dom Nr 4 mur. 1911 r. – ewid.
8. Dom Nr 6 mur. ok. 1910 r. – ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo
9. Dom Nr 8 mur. ok. 1935r. dom robotników folwarcznych – ewid.
10. Dom Nr 9/9a mur. ok. 1935 r. dom robotników folwarcznych – ewid.
11. Dom Nr 11 mur. ok. 1910 r. d. dwór – obecnie ZOZ – ewid. wł. U.G.
12. Dom Nr 12 mur. ok. 1940 r. d. inwentarski – ewid.
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13. Dom Nr 13 mur. ok. 1935 r. dom robotników folwarcznych – ewid.
14. Dom Nr 16 mur. 1911 r. dom robotników folwarcznych – ewid.
a) obora Nr 16 mur. 1911 r. – ewid.
15. Wieża transformatorowa mur. 1910 r. – ewid.
16. Dom Nr 19 mur. ok. 1930 r. dom robotników folwarcznych – ewid.
a) obora Nr 19 mur. drew. ok. 1930 r.- ewid.
17. Obora Nr 22 mur. ok. 1935 r. – ewid.
18. Dom Nr 23 mur. ok. 1935 r. – ewid.
19. Dom Nr 31 mur. ok. 1925 r. – ewid. U.G.
20. Dom – zagr. Nr 31 szach. II poł. XIX w. – ewid.
21. Dom Nr 34 mur. ok. 1930 r. – ewid.
22. Dom Nr 35 mur. ok. 1925 r. – ewid.
a) piekarnia Nr 35 mur. ok. 1935 r. – ewid.
23. Dom Nr 39 mur. szach. pocz. XX w. – ewid.
a) obora Nr 39 mur. ok. 1925 r. – ewid.
24. Dom Nr 41 mur.. szach. pocz. XX w. – ewid.
25. Dom Nr 44 mur. ok. 1930 r. – ewid.
26. Dom Nr 48 szach. 3 ćw. XIX w. – ewid. wł. U.G.
27. Dom Nr 50 mur. ok. 1925 r. – ewid.
28. Dom Nr 52 mur. pocz. XX w. – ewid.
29. Dom Nr 53 mur. pocz. 1930 r. – ewid.
a) magazyn Nr 53 mur. ok. 1930 r. – ewid.
30. Chałupa Nr 54 szach. I poł. XIX w. – ewid. + katalog
31. Dom Nr 57 mur. ok. 1910 r. – ewid.
a) stodoła Nr 57 szach drew. ok. 1930 r. – ewid.
32. Dom Nr 63 mur. ok. 1930 r. – ewid.
33. Stodoła – zagroda Nr 68 – szach. poł. XIX w. – ewid.
34. D. Mleczarnia mur. ok. 1930 r. – ewid. wł. U.G.
35. Dom Nr 70 mur. ok. 1935 r. – ewid.
a) stodoła Nr 70 mur. drew. ok. 1935 r. – ewid.
36. Dom Nr 72 mur. ok. 1930 r. – ewid.
a) obora Nr 72 mur. ok. 1930 r. – ewid.
37. Dom Nr 73 mur. ok. 1930 r. – ewid.
a) obora Nr 73 mur. ok. 1930 r. – ewid.
b) stodoła Nr 73 drew. ok. 1930 r. – ewid.
38. Chałupa – zagroda Nr 75 – glin. szach. poł. XIX w. – ewid. +katalog budow. ludowego
39. Dom Nr 80 mur. ok. 1930 r. – ewid. wł. Nadleśnictwo Manowo
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
B. Parki
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m. Grzybnica
- park przypałacowy z I poł. XIX w. krajobrazowy o cechach ogrodu rustykalnego –
pow. ok. 4,8 ha – zaniedbany, częściowo zniszczony zatarty układ dróg, wymaga
kompleksowego odtworzenia założenia parkowego, likwidacji substandardowych uciążliwych
obiektów. Wskazane jest wpisanie parku do Rejestru Zabytków.
m. Wyszebórz
- 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 na zachód od pałacu.
Dawny staw przekształcono na zbiornik ppoż. Zachowała się jedynie aleja dojazdowa
za 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.
C. Cmentarze
m. Bonin
- cmentarz przykościelny, dawny poniemiecki z II poł. XIX w. o pow. ok. 0,27 ha położony
w ramach założenia zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Izydora z XV/XVI w.- Rejestr
Zabytków Nr 384 z dnia 14.01.1964r. Układ kwater czytelny, nagrobków brak, dobrze
zachowany drzewostan (23 jesiony, lipy, dąb, klon, grab).
m. Cewlino
- 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
- cmentarz dawny poniemiecki z I poł. 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 wykorzystywana jako pastwisko dla krów.
- 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. Grzybniczanka
- cmentarz dawny poniemiecki z I poł. XX w. o pow. ok. 0,12 ha usytuowany na płaskim terenie
w lesie w bok od drogi wiodącej z Grzybniczki do Kopanin. Układ kwater czytelny, nagrobki
i starodrzew zniszczone.
m. Kliszno
- 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
- cmentarz dawny poniemiecki z I poł. XX w. - pow. ok. 0,04 ha, układ kwater mało czytelny,
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zachowane metalowe nagrobki. kamienny pomnik w dobrym stanie. Drzewostan zachowany
(4 dęby). Cmentarz usytuowany przy zabytkowym parku leśnym krajobrazowym wpisanym
do Rejestru Zabytków Nr 1107 z dn. 12.06.1980 r.

m. Manowo
- 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
- 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
wysypisko śmieci.
m. Wiewiórowo
- 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 1993 r. Z trzech stron cmentarz okala aleja świerków.
m. Wyszebórz
- cmentarz przykościelny poniemiecki z II poł. 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).- 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
- cmentarz komunalny rzymsko-katolicki założony w 1946 roku na niewielkim wzniesieniu
za wsią o pow. ok. 0,54 ha. Czynny. Zieleń leśna zaniedbany. Najstarszy nagrobek z 1946 r.
- cmentarz poniemiecki ewangelicki z I poł. XX w. o pow. około 0,60 ha, położony przy leśnej
drodze do kolonii. Układ kwater prostokątny mało czytelny. Nagrobki w większości zniszczone
(najstarszy z 1935 r.). Drzewostan w dobrym stanie (63 sosny, 89 świerków), zachowane piękne
aleje sosnowe i świerkowe.
5.5. Układy ruralistyczne.
Większość wsi na obszarze gminy posiada średniowieczny rodowód. Na ogół były to majątki
rodowe lub klasztorne. Typowo chłopską wsią było Cewlino, Wyszewo, Rosnowo. Zachowały
się układy komunikacyjne miejscowości Kretomino, Manowo, Grzybnica to „ulicówki”;
Cewlino, Rosnowo, Wyszebórz „wielodrożnice”; Wyszewo w części „owalnica” reszta
„wielodrożnica”. Mniejsze miejscowości jak Policko, Dęborogi to majątki ziemskie z zespołami
pałacowo, dworsko-folwarcznymi, pozostałe osady folwarczne, kolonie. Zabudowa chłopska
szachulcowa występuje w szczątkowej ilości, przez lata nie utrzymywana, nie konserwowana
uległa w większości ruinie, rozbiórkom, w części przebudowom. Pozostała głównie zabudowa
murowana lub mur. drewniana z końca XIX w. i I poł. XX w. Po II wojnie światowej, tutaj na
terenach ziem odzyskanych przetrwało wiele substancji kubaturowej. W latach 50 i 70-tych
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nastąpiła degradacja krajobrazu kulturowego wsi i na skutek budowania dysharmonizujących
z krajobrazem „blokowisk”, w osiedlach mieszkaniowych PGR-ów, „pudełkowych” budynków
jednorodzinnych i usługowych (pawilony GS), oraz wielkotowarowych ferm hodowlanych.
Równocześnie dekapitalizacji ulegały założenia parkowo-pałacowe, dworskie. Często rozbierano
lub przebudowywano pałace, dwory lub kościoły w ich miejsce wznosząc nowe pozbawione
formy tradycyjnej (Bonin, Manowo, Wyszebórz, Rosnowo). W latach 70 zaczęto likwidować
(zacierać ślady) dawne cmentarze ewangelickie, poniemieckie. W celu utrzymania zabytkowych
pozostałości oraz odtworzenia w jak największym stopniu historycznego krajobrazu kulturowego
wsi proponuje się utworzenie stref ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, ochrony krajobrazu
kulturowego „K” oraz ochrony ekspozycji „E”.
5.6. Archeologiczne środowisko kulturowe.
1) Obszar gminy charakteryzuje się dobrymi walorami osadniczymi począwszy
od pradziejowych kultur archeologicznych poprzez znaczące wczesne średniowiecze i bogatych
czasów nowożytnych. Dowodem są gęsto występujące wartościowe stanowiska archeologiczne
(osady, cmentarzyska) układające się w kompleksy osadnicze w pobliżu obecnych obszarów wsi
Kretomina, Cewlina, Wyszeborza, Wyszewa i Rosnowa. Do rejestru zabytków wpisane zostały
dwa grodziska znajdujące się w obrębie Kretomina i na cyplu przy jeziorze Lubiatowskim oraz
cmentarzysko kurhanowe w Grzybnicy tzw. Kamienne Kręgi. Proponuje się objęcie ochroną
prawną i ewentualne utworzenie rezerwatu archeologicznego najnowszego odkrycia
archeologicznego z 1998 r. t.j. grobowców megalitycznych (dwa) położone w pobliżu
południowego brzegu jeziora Rosnowskiego
w m. Mostowo. Ochronę zabytków
archeologicznych w zależności od ich wartości proponuje się poprzez wyznaczenie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref ochrony argcheologicznokonserwatorskich t.j. W I, W II, W III, obejmujące obszar określonych stanowisk
archeologicznych.
2) Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
m. Bonin
- grodzisko nizinne - wczesnośredniowiecze - WS
stan. nr 2, wg AZP nr 36/15.22 - Nr rej. 661 z dn.04.12.1968
m. Kretomino
- grodzisko nizinne, pierścieniowate, typ opole wczesnośredniowieczne i średniowieczne
VII-XI w.
WS i SR - stan. nr 1,wg AZP nr 32/15.21 - Nr rej. 669 z dnia 04.12.1968 r.
m. Grzybnica
- cmentarzysko kurhanowe tzw. "Kamienne Kręgi" z kamiennymi kręgami i nagrobnymi stelami,
KWL - kultura lud. wielobarskiej, okres wpływów rzymskich II i III w. n.e. stan. nr 1, wg AZP
nr 1/17-23 - Nr rej. 880 z 04.07.1974 r.
3) Nowe odkrycia archeologiczne z 1998 r.
m. Mostowo
- grobowiec megalityczny - KPL - kultury pucharów lejkowatych
stan. 1 - stan dobry - rejon wg AZP 17-22
stan. 2 - zniszczony - rejon wg AZP 17-23.
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4) Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej dla terenów oznaczonych na rysunku
studium (Kierunki polityki przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali 1:25000 Nr 2A)
symbolami 3EE i 4EE. W ich granicach znajdują się strefy ochrony stanowisk
archeologicznych WII i WIII, wyznaczone na rysunku studium (Kierunki polityki
przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali 1:25000 Nr 2A). 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.
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6. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU.

STANU

6.1. Położenie gminy spowodowało że układ komunikacyjny składa się z jednej drogi nr 11
należącej do podstawowego układu krajowego przebiegającej wzdłuż całej gminy z Kołobrzegu
przez Koszalin do Poznania oraz z dróg prostopadłych powiatowych i gminnych dających
połączenie z miejscowościami gminy oraz terenem gmin sąsiednich. Droga nr 11 posiada
decydujące znaczenie dla obsługi komunikacyjnej gminy; jej cechą w powiązaniach
komunikacyjnych jest duży wzrost natężenia ruchu samochodowego w okresie letnim. Stan
techniczny dróg jest dobry.
6.2. Przez obszar gminy przebiega kolejka wąskotorowa łącząca stację kolejki w Koszalinie
z miejscowościami: Kretomino, Bonin, Manowo, Rosnowo i dalej do Świetlina.
6.3. Teren gminy przecinają piesze szlaki turystyczne i drogi rowerowe. Na rzece Radwi
utworzony jest turystyczny szlak wodny kajakowy.

7. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
I
FUNKCJONOWANIA
SYSTEMÓW
TECHNICZNEJ.

ZE
STANU
INFRASTRUKTURY

7.1. Zaopatrzenie w wodę.
Wzdłuż drogi krajowej nr 11 Koszalin-Bobolice przebiega magistrala wodociągowa.
Jest to główne zasilanie w wodę Koszalina, miejscowości Mielno oraz gminy Manowo. Ujęcie
składa się z szeregu studni głębinowych zlokalizowanych wzdłuż jeziora Rosnowo.
Max wydajność technologiczna wynosi 62000 m3 /d. Budowana jest stacja uzdatniania wody o
wydajności 30000 m3/d. Z magistrali zasilane są w wodę Mostowo, Kliszno, Kretomino,
Wyszebórz i Manowo po zachodniej stronie drogi. Pozostałe miejscowości gminy Manowo
zasilane są w wodę z własnych ujęć. Woda z ujęcia w Boninie jest uzdatniona, czerpie się ją z
dwóch studni głębinowych. Wydajność ujęcia wynosi 57,13 m3/h. Zaopatrzenie w wodę m.
Rosnowo odbywa się z dwóch ujęć. Ujęcia w Mostowie i Rosnowie nie są własnością gminy.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, należy uwzględnić zaopatrzenie
w wodę w warunkach specjalnych.
7.2. Gospodarka ściekowa.
Ścieki bytowe w miejscowościach gminy odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.
Wyjątek stanowią m. Bonin i Rosnowo, funkcjonuje tu kanalizacja sanitarna wybudowana
dla potrzeb zrealizowanych tam wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, odprowadzana jest
do lokalnych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Boninie
przyjmuje ścieki z całej gminy (oprócz Rosnowa), po obecnie trwającej modernizacji przyjmuje
600 m3ścieków na dobę. Ścieki po oczyszczaniu odprowadza się do rowu melioracyjnego
znajdującego się w zlewni rz. Dzierżęcinki. Oczyszczalnia ścieków w Rosnowie przyjmuje ścieki
w wielkości 330 m3/d. Trwa jej modernizacja, odbiornikiem ścieków jest kanał Rosnowski.
7.3. Gospodarka cieplna.
Kotłownia gazowa w Boninie zasila w ciepło i dostarcza ciepłą wodę do budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Kotłownia opalana paliwem stałym w Rosnowie (roczne
zużycie 4000t) wytwarza ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynków administrowanych
przez WAM.
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7.4. Zaopatrzenie w gaz.
Wzdłuż drogi Koszalin-Bobolice przebiega gazociąg stalowy 150 mm wysokiego ciśnienia.
W pobliżu Bonina znajduje się stacja redukcyjna gazu I-go stopnia. Od tej stacji gazociągi
średniego ciśnienia zasilają miejscowości Bonin, Kretomino.
7.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Teren gminy zasilany jest w energię elektr. siecią rozdzielczą 15 kV głównie wykonaną jako sieć
napowietrzna. Głównymi źródłami zasilania są: GPZ 110/15 kV Koszalin-Południe, Rozdzielnia
15 kV w Boninie, rozdz. 15 kV przy elektrowni Rosnowo. Przez teren gminy przebiega
linia nap. 220 kV Dunowo-Żydowo o charakterze ponadlokalnym; w północnej części gminy
pomiędzy miejscowościami Kretomino i Bonin przebiega linia 110 kV. Istniejąca sieć
energetyczna na terenie gminy zapewnia prawidłowe zasilanie i nie stanowi bariery w rozwoju
gminy. Przepustowość i obciążalność istniejącej sieci elektroenerget. umożliwia pełne
zapotrzebowanie mocy i energii elektr. w perspektywie do 2020 roku.
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).
7.6. Telekomunikacja.
Wszystkie miejscowości gminy Manowo (oprócz Grzybniczki, Grąpy i Poników) są zaopatrzone
w sieć telefoniczną. Przewiduje się zwiększenie abonentów i oparcie komunikacji telefonicznej
na wariantowych systemach łączności.
7.7. Usuwanie odpadów.
Odpady komunalne z gminy są wywożone do Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Na
terenie gminy Manowo nie ma instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
7.8. Melioracje.
Obszar gminy obejmuje zlewnię rzeki Czarnej, rzeki Dzierżęcinki i Radwi. Wymienione rzeki
wraz z dopływami Wyszewką i Mszanką oraz rzeką Uniestą 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. Wały powodziowe
wykonane są wzdłuż jeziora Lubiatowo w celu ochrony użytków zielonych przed zalewaniem
w czasie podwyższonych stanów wody.

8. ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON GMINY MANOWO
Mocne i słabe strony gminy, stanowiące istotne przesłanki przy określaniu kierunków polityki
przestrzennej.
8.1. Mocne strony:
- niski stopień zanieczyszczenia środowiska (czyste powietrze, poprawa stanu czystości wód)
dobre nieskażone gleby
- atrakcyjne nieskażone tereny turystyczne i wypoczynkowe
- duże kompleksy leśne (~ 62% pow. obszaru gminy)
- czytelny układ komunikacji drogowej
- dobrze rozwijające się systemy infrastruktury technicznej; rezerwy mediów (nowa
oczyszczalnia ścieków w Boninie, składowisko odpadów komunalnych, woda, gaz, sieć
energetyczna)
- rozległe i korzystne tereny dla potencjalnej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej
- sąsiedztwo dużego miasta mającego z jednej strony zaplecza mieszkalne w miejscowościach
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północnej części gminy i będącym potencjalnym konsumentem terenów turystycznych
i wypoczynkowych gminy, oraz z drugiej strony będącego zapleczem usług wyższego rzędu
jak nauka, kultura.
8.2. Słabe strony:
- brak ukształtowanej, wiodącej dziedziny rozwoju gospodarki
- dziedzictwo gospodarczej „aktywizacji” ziem odzyskanych co przejawiało się w ostatnich
latach upadaniem oraz likwidacją zakładów PGR-owskich i w efekcie dało duży wskaźnik
bezrobocia
- likwidacja Instytutu Ziemniaka w Boninie
- brak połączenia kolejowego z centrum kraju (słabe połączenie z najbliższej stacji kolejowej
w Koszalinie)
- niekontrolowane podziały terenów rolnych i w konsekwencji tendencje do nieprawidłowego
ich zagospodarowania
- degradacja terenów rolnych (ugorowanie) i niszczenie substancji kubaturowej zaplecza obsługi
rolnictwa po byłych PGR-ach
- brak urządzeń turystycznych oraz bardzo słabo rozwinięta baza noclegowa
- zdezaktualizowane założenia obecnie obowiązującego miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy

9. POZYTYWNE I NEGATYWNE ZJAWISKA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW
NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
9.1. Zjawiska pozytywne:
- pobudzanie ruchu budowlanego – wzrost zainteresowania potencjalnymi terenami
mieszkaniowymi i terenami pod usługi i wytwórczość szczególnie w północnej części gminy,
- kontynuacja inwestowania w infrastrukturę techniczną,
- planowane przekształ. drogi krajowej nr 11 w drogę ekspresową z zamierzeniem
przeprowadzenia obejścia m. Manowo i m. Grzybnicy,
- zainteresowanie mieszkańców miasta Koszalina terenami pod zabudowę rekreacyjną („drugi
dom”, pensjonat, rezydencja).
9.2. Zjawiska negatywne:
- niedostateczna koordynacja planowania rozwoju gminy z przyległymi gminami szczególnie
z miastem Koszalinem – kształtowanie strefy podmiejskiej, chaotyczna zabudowa usługowa
i mieszkaniowa wzdłuż istn. drogi krajowej nr 11,
- tendencja do rozpraszania zabudowy wynikająca z popytu na tanie działki, a umożliwiona przez
rozległość wyznaczonych w dotychczas obowiązujących miejscowych planach terenów
budowlanych,
- istniejące zagrożenie ekologiczne w postaci zanieczyszczenia wód jeziornych i lasów
wymagające ciągłego monitoringu,
- niekontrolowane podziały i w konsekwencji nieprawidłowe zagospodarowanie terenów
upadających gospodarstw rolnych.

10. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY MANOWO
10.1. Szanse rozwoju gminy Manowo związane są z:
- wzrostem zainteresowania inwestycjami gospodarczymi w rejonie Pomorza Środkowego
(uatrakcyjnienie ofert sytuowania inwestycji na terenie gminy),
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- wzrost turystycznego zainteresowania terenami gminy (poprawa bazy noclegowo-usługowej
i zagospodarowania turystycznego),
- odbudowa potencjału uprawowego (obszarów byłych zakładów rolnych),
- wykorzystanie pozostałej substancji kubaturowej sektorów hodowlano- produkcyjnych
po byłych PGR-ach na odbudowę produkcji rolnej lub przekształcenie w kierunku przetwórstwa
rolno-spożywczego, wytwórstwa, usług rzemieślniczych,
- wzrost ruchu tranzytowego Poznań-Kołobrzeg.
10.2. Zagrożenia mogą wynikać z:
- realnej możliwości przekształcania w wyniku reformy administracyjnej mającego duży wpływ
na gospodarkę gminy sąsiadującego z nią m. Koszalinem na miasto peryferyjne,
- postępującej degradacji środowiska naturalnego (zanieczyszczenie wód i zaśmiecenie lasów)
i krajobrazu kulturowego wynikającego z braku środków finansowych na ich ochronę
i zachowanie,
- braku zainteresowania potencjałem produkcji rolnej,
- braku kondycji finansowej gminy na własne zadania publiczne,
- wyludnienia gminy tzw. emigracja „za chlebem”.

11. REKOMENDACJE DLA
PRZESTRZENNEJ

PROWADZENIA CIĄGŁEJ POLITYKI

11.1. Wypracowanie metody stałej współpracy z zarządami gmin sąsiednich celem
zabezpieczenia stref granicznych przed nieskoordynowanym zagospodarowaniem, a obszarów
ekologicznych przed dewastacją i degradacją.
11.2. Zapobieganie tendencjom rozpraszania zabudowy poza ustalony układ ruralistyczny
i sprzyjanie tendencjom scalania terenów gospodarstw rolnych.
11.3. Stopniowe podnoszenie standardu komunikacji kołowej i eliminowanie uciążliwości
z tytułu nasilenia ruchu komunikacyjnego dla mieszkańców.
11.4. Zabezpieczanie terenów mieszkaniowych przed inwazją niepożądanych, uciążliwych
funkcji.
11.5. Ochrona środowiska kulturowego oraz neutralizacja dysharmonizującej zabudowy
z krajobrazem kulturowym.
11.6. Zabezpieczanie wód gruntowych przed wyciekami z nieszczelnych „zbiorników
bezodpływowych” poprzez ustalenie stref lokalnej utylizacji ścieków, kontrolę sprawności
systemów lokalnych i organicznie tymczasowych rozwiązań (szamba).
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ROZDZIAŁ
III
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
–POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY MANOWO

1. Przez pojęcie „polityka przestrzenna” rozumie się zespół działań będących kompetencji
władz samorządowych,
przestrzennego gminy.

podejmowanych

dla

prawidłowego

zagospodarowania

1.1. Przyjmuje się za najbardziej optymalny kierunek rozwoju przestrzennego rozwój
zrównoważony pozwalający na wykorzystanie walorów środowiska w stopniu nie prowadzącym
do ich zniszczenia.
1.2. Dla poszczególnych elementów przestrzeni wskazuje się kierunki ich rozwoju i organizacji,
stanowiące merytoryczne podstawy polityki przestrzennej realizowanej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Manowo.
1.3. Dyrektywy kierunkowe i zasady zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo
przedstawione poniżej w niniejszym rozdziale III ilustrowane i wzbogacone zostały na planszach
nr 2A i 2B i należy je przyjmować łącznie.

2. GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY:
2.1. Ochrona środowiska przyrodniczego, które wraz z środowiskiem kulturowym stanowi
największe bogactwo gminy.
2.2. Zabezpieczenie celów społecznych tzn. zapewnienie godnych warunków zamieszkania,
pracy i wypoczynku mieszkańcom gminy poprzez:
a) podniesienie jakości życia mieszkańców gminy, w tym poszczeg. jednostek osadniczych
poprzez zapewnienie właściwego stopnia wyposażenia w usługi. W tym celu tworzy się
w miejscowościach o dużej dynamice rozwojowej rezerwy terenowe dla realizacji celów
publicznych.
b) ukształtowanie terenów zieleni i rekreacji w powiązaniu w miarę lokalnych możliwości
z naturalnymi systemami przyrodniczymi.
c) podniesienie standardu zamieszkania poprzez realizację infrastruktury technicznej, zgodnie
z przyjętymi kierunkami rozwoju.
d) umożliwienie dodatkowego źródła utrzymania poprzez zapewnienie terenów pod zabudowę
usługową i usługowo-mieszk.
e) prowadzenie właściwej polityki w zakresie ochrony dóbr kultury (poza obiektami prawnie
chronionymi - co jest jednoznacznym obowiązkiem).
2.3. Kształtowanie sprzyjających warunków funkcjonowania rolnictwa i leśnictwa jak i innych
dziedzin gospodarki.
2.4. Tworzenie warunków i zachęt dla rozwoju różnorodnych form turystyki.
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2.5. Usprawnianie układu komunikacyjnego polegające na jego rozwoju i podnoszeniu
standardu.

3. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
3.1. Jako zasadę kształtowania przestrzeni w zakresie ochrony środowiska przyjmuje się:
a) pełną ochronę wszystkich elementów środowiska (powietrze, ziemi, wód, szaty roślinnej)
przed zanieczyszczeniami i degradacją
b) szczególną ochroną należy objąć obiekty i obszary chronione z mocy przepisów
szczególnych:
- pomniki przyrody
- rezerwat ornitologiczny Jezioro Lubiatowskie
- użytki ekologiczne
- obszary chronionego krajobrazu Dolina Radwi i fragment Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego
- strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody w Mosotwie
- lasy o funkcjach ochronnych (wodochronne, ostoje zwierząt chronionych, w strefie ujęć wody)
w tym lasy uznane za ochronne ze względu na usytuowanie w promieniu10 km od miasta
Koszalina (lasy wokół miast)
c) należy zachować, chronić przed niekorzystnymi zmianami tereny stanowiące lokalne wartości
i walory środowiska. Należą tutaj:
- rejon wzgórz morenowych o wyróżniających się walorach krajobrazowo-przyrodniczych
z miejscowościami Policko, Dęborogi, Wyszebórz, Wyszewo wskazany do zagospodarowania
zharmonizowanego z krajobrazem
- obszar zlewni jeziora Lubiatowskiego o dużej wrażliwości na zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, wskazany do zachowania istniejących terenów zieleni oraz wzbogacenia
w zieleń, jak również utrzymania równowagi w regulowaniu stosunków wodnych. Obowiązuje
zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych nie oczyszczonych ścieków
- tereny naturalnej zieleni w dolinach rzecznych, obniżeniu przyjeziornym, w podmokłych
obniżeniach wytopiskowych, tereny torfowisk wszystkich typów; wysokie, niskie, przejściowe
o dużym znaczeniu przyrodniczym, hydrologicznym, rolniczym oraz zadrzewienia śródpolne,
przydrożne, wzdłuż cieków
- tereny udokumentowanych złóż surowców naturalnych (piaski szklarskie, kreda jeziorna)
dla wykorzystania gospodarczego
- rejony o żyznych glebach, o przewadze III i IV klas bonitacyjnych, szczególnie tereny
zmeliorowane o dobrze działających systemach
- kompleksy leśne stanowiące bazę zasobową gospodarki leśnej szczególnie drzewostany
gospodarczo-nasienne
d) zaleca się objęcie ochroną prawną elementy przyrody i tereny o dobrze zachowanych
wartościach w przypadku stwierdzenia występowania osobliwości przyrodniczych. Zakłada się
celowość utworzenia lub powiększenia obszarów chronionego krajobrazu w obrębie wzgórz
morenowych i dolinie rzeki Radwi jeżeli wyniknie to z koncepcji tworzenia nowego systemu
obszarów chronionych w planach wojewódzkich i krajowych. Rekomenduje się włączenie
rezerwatu „Jezioro Lubiatowskie” i wzgórz morenowych jako powiększenie istniejącego obszaru
chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”. Zaleca się objęcie ochroną jako „użytki
ekologiczne” część torfowisk zwłaszcza wysokich z osobliwościami przyrody.
3.2. Jako naczelne zadania polityki proekologicznej gminy przyjmuje się:
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- przywrócenie czystości wodom powierzchniowym poprzez eliminację zanieczyszczeń, budowę
systemów kanalizacyjnych we wszystkich miejscowościach, zwłaszcza w zlewni jeziora
Lubiatowskiego
- likwidację dzikich wysypisk śmieci, rekultywację wyrobisk po eksploatacji surowców
- zagospodarowanie gruntów rolnych marginalnych (słabych gleb), zalesienie
lub zainwestowanie pozarolnicze.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
4.1. Jednym z głównych celów publicznych w kierunkach polityki przestrzennej gminy
jest ochrona środowiska kulturowego.
Wojewódzki Konserwator Zabytków działający w imieniu Wojewody oraz Wójt Gminy mają
obowiązek zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków
oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie –
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
4.2. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich
obywateli. Obowiązkiem właścicieli i użytkowników zabytków jest utrzymanie
ich we właściwym stanie i użytkowaniu.
4.3. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków
- architektura, budownictwo, założenia komponowanej zieleni – wymienione w części
uwarunkowań niniejszego tomu Rozdział II pkt 5.4 ppkt 1) podlegają ścisłej, prawnej ochronie
konserwatorskiej z rygorami wynikającymi z „ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami”.
Ochronie podlega:
- forma architektoniczna obiektów we wszystkich elementach: bryła, kompozycja elewacji,
stolarka, zabytkowe wyposażenie,
- zasadnicze rozplanowanie wnętrza,
- materiał budowlany, w tym rodzaj pokrycia dachowego,
- funkcja obiektu,
- układ przestrzenny zieleni komponowanej (parki, cmentarze) jej skład ilościowy i gatunkowy,
oraz mała architektura.
Warunki ochrony
- Obowiązuje trwałe zachowanie obiektu i użytkowanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem
i jego wartością.
Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych, badania
konserwatorskie, badania architektoniczne, badania archeologiczne przy zabytku wpisanym
do rejestru, oraz dokonywanie podziału, zmiana przeznaczenia lub sposobu użytkowania
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymagają pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, w trybie określonym przez Rozporządzenie Ministra Kultury
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr150, poz. 1579).
Powyższe dotyczy również wszystkich prac inwestycyjnych i remontowych w najbliższym
otoczeniu obiektów zabytkowych.
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4.4. Obiekty zabytkowe objęte ewidencją konserwatorską i rekomendowane do ewidencji
konserwatorskiej.
Wykaz w/w obiektów umieszczono w części uwarunkowań niniejszego studium
Rozdział II pkt 5.4 ppkt 3), tj. architektura i budownictwo, założenia zieleni komponowanej
(parki, cmentarze).
Ochronie podlega:
- ukształtowanie bryły obiektu: gabaryty, kształt dachu,
- ogólna kompozycja elewacji i elementy detalu architektonicznego,
- forma stolarki okiennej i drzwiowej frontowej elewacji,
- historycznie ukształtowana granica parków i cmentarzy, kompozycja zieleni, układ dróg, alejek,
mała architektura (ogrodzenie, nagrobki), układ kwater itp.
Warunki ochrony:
- utrzymać tradycyjne formy architektury w/w elementów,
- wskazane jest przy remontach stosowanie tradycyjnych elementów i materiałów budowlanych,
- wszelkie prace remontowo-budowlane mające wpływ na zewnętrzną formę obiektu lub wycinki
drzew w przypadku parków, cmentarzy winny być konsultowane i akceptowane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (zły stan techniczny) należy powiadomić
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; opracować dokumentację techniczno-fotograficzną
i przekazać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4.5. Obiekty objęte ewidencją konserwatorską rekomendowane do wpisania do rejestru
zabytków.
m. Manowo
Zespół budynków stacji kolejki wąskotorowej – mur. z 1912-1914 roku
m. Rosnowo
Zespół Elektrowni Wodnej „Rosnowo” – z 1920-22 i 1940-42 r.
budynek elektrowni, układ hydrotechniczny (zapora, kanał derywacyjny, upust denny, śluza,
turbiny itp.).
W przypadku wpisania w/w obiektów do rejestru zabytków obowiązywać będą warunki ochrony
jak dla obiektów objętych prawną ochroną konserwatorską.
4.6. Strefy ochrony konserwatorskiej.
W celu zachowania istniejących zabytkowych wartości, oraz odtworzenia w jak największym
stopniu historycznego krajobrazu kulturowego wsi rekomenduje się objęcie wyróżniających się
założeń przestrzennych strefami ochrony konserwatorskiej określone jako orientacyjne
na planszy nr 2A i 2B.
1) Strefa „A” ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
a) ochronie podlega: rozplanowanie ulic i placów oraz ich zachowane oryginalne nawierzchnie;
historyczne linie zabudowy; historyczne granice działek i szerokości frontów zabudowy;
istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych; historyczne formy zabudowy; zieleń
komponowana, jej układ i skład gatunkowy; mała architektura,
b) warunki ochrony: obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego
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ze wszystkimi elementami (drogi, place, linie zabudowy, kompozycja wnętrz architektonicznych
i krajobrazowych); ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zachowanych, głównych elementów
układu przestrzennego; usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonizujących; dostosowanie
nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej.
Na obszarze strefy obowiązują warunki konserwatorskie ustalone dla obiektów wpisanych
do rejestru zabytków.
c) wszelka działalność budowlana na obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie określonym przez
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz.U. nr150, poz. 1579),
d) na obszarze strefy wszelkie zmiany i podziały nieruchomości, przebudowy, rozbudowy,
remonty będących w strefie obiektów wymagają uzyskania zgody WKZ. Strefą „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej rekomenduje się objąć:
m. Bonin
- działka kościelna (kościół z cmentarzem)
m. Kopanino
- założenie parkowo-dworskie (park leśny oraz rezydencja)
m. Policko
- założenie pałacowo-parkowe (park, pałac, zabudowania gospodarcze)
m. Wyszewo
- działka kościelna
2) Strefa „B” ochrony konserwatorskiej
Na obszarze strefy obowiązują dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków ustalone
dla nich warunki konserwatorskie
a) ochronie podlega: rozplanowanie ulic i placów z uwzględnieniem możliwości zachowania
pierwotnych nawierzchni; historycznie ukształtowane działki siedliskowe ze szczególnym
uwzględnieniem szerokości frontów poszczególnych parceli; rozplanowanie zabudowy
poszczególnych zagród i charakterystycznego usytuowania domu mieszkalnego; architektoniczna
forma zabudowy (istniejącej i uzupełniającej): gabaryty, kształty dachów, zasadnicza
kompozycja elewacji; zieleń komponowana - układ i skład gatunkowy
b) warunki ochrony: utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego;
rewaloryzacja i modernizacja obiektów dysharmonizujących; nowe obiekty dostosować
do historycznej kompozycji przestrzennej oraz architektonicznych form zabudowy,
występujących w danej miejscowości
c) na obszarze strefy obowiązuje wymóg konsultowania i uzgadniania z wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
- budowy nowych obiektów,
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- przebudowy, remontów, zmiany funkcji obiektów figurujących w ewidencji konserwatorskiej,
- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz ruralistycznych,
Strefą „B” ochrony konserwatorskiej rekomenduje się objąć:
m. Cewlino
- układ przestrzenny wsi (wielodrożnicowy)
m. Grzybnica
- układ przestrzenny wsi łącznie z założeniem dworsko-folwarcznym i parkiem
m. Kretomino
- układ przestrzenny „starej wsi” (ulicówka)
m. Rosnowo
- układ przestrzenny „starej wsi” (wielodrożnicowa)
m. Wyszebórz
- układ przestrzenny wsi (wielodrożnicowa)
m. Wyszewo
- układ przestrzenny wsi (owalnica, wielodrożnicowa)
3) Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego
Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują jako nadrzędne warunki
konserwatorskie ustalone dla tych obiektów w rejestrze zabytków.
a) ochronie podlega: historycznie ukształtowana granica parków, cmentarzy i ogrodów
przydomowych, kompozycja zieleni: rozplanowanie i skład gatunkowy; układ dróg i alejek
w obrębie parków i cmentarzy; mała architektura: ogrodzenia, bramy; nagrobki, krzyże,
ogrodzenia kwater i inne zachowane elementy urządzenia cmentarzy,
b) warunki ochrony: zachowanie historycznych granic założeń krajobrazowych; utrzymanie
integralności zespołów pałacowo-parkowych, parków, cmentarzy i alei (nie należy dzielić
tych obszarów); rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, np. ubytki
w zadrzewieniu uzupełniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się także stosowanie
gatunków trwałych i długowiecznych; gdy nie przewiduje się prac renowacyjnych należy
pozostawić zbiorowisko naturalnej sukcesji przyrodniczej (np. zdewaloryzowane założenia
cmentarne); prace melioracyjne winny dążyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego
oraz zachowania naturalnych zadrzewień nad brzegami cieków wodnych; obiekty kubaturowe
na terenie parków mogą być lokalizowane tylko na miejscu dawnej zabudowy,
przy odpowiednim wkomponowaniu w historyczne założenia krajobrazowe; uporządkować
tereny dawnych (ob. nie użytkowanych) cmentarzy, a zachowane zabytki sepulkralne
zabezpieczyć np. w formie lapidarium.
c) na obszarze strefy wszelkie prace renowacyjne, porządkowe, wycinki drzew – wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków, a w przypadku obiektów lub założeń
wpisanych do rej. Zabytków – jego pozwolenia.
Strefą ”K” ochrony krajobrazu kulturowego rekomenduje się objąć:
m. Bonin
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- park pałacowy (pałac rozebrany) – wpisany do rej. Zabytków
m. Cewlino
- cmentarz dawny poniemiecki
m. Dęborogi
- park dworski (ślady ruiny dworu) – wpisany do rej. Zabytków
m. Grzybnica
- cmentarz dawny poniemiecki z I poł. XX w.
- cmentarz dawny poniemiecki z II poł. XIX w.
m. Grzybniczka
- cmentarz dawny poniemiecki z I poł. XX w.
m. Kopanino
- cmentarz dawny poniemiecki z I poł. XX w. przy zabytkowym parku leśnym
m. Manowo
- park dworski naturalistyczny – wpisany do rej. Zabytków (dwór rozebrany)
- park leśny z XVIII w. tzw. „Góra Dębowa” wpisany do rej. Zabytków
- cmentarz przykościelny dawny poniemiecki (kościół nowy)
m. Rosnowo
- cmentarz poniemiecki z I poł. XX w.
- układ przestrzenny zapory wraz z obiektami elektrowni wodnej „Rosnowo”
m. Wiewiórowo
- cmentarz poniemiecki z I poł. XX w.
m. Wszebórz
- park przypałacowy z XIX w.
- cmentarz poniemiecki przykościelny (kościół zburzony) z II poł. XIX w.
- cmentarz poniemiecki wiejski z I poł. XX w.
m. Wyszewo
- cmentarz poniemiecki (ewangelicki) z I poł. XX w.
4) Strefa „E” ochrony ekspozycji
a) ochronie podlega: obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów,
dominat zabytkowego układu oraz obiektów o szczególnych wartościach krajobrazowych,
b) warunki ochrony: wyłączenie spod zabudowy obszaru zakłócającego ekspozycję zabytku;
wszelkie inwestycje na tym terenie należy poprzedzić studiami panoramicznymi, które określą
warunki oraz dopuszczalny zasięg zabudowy; lokalizacja obiektów kubaturowych i innych
wysokich urządzeń wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
m. Wyszewo
- ekspozycja na kościół od południa
m. Rosnowo
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- ekspozycja na zaporę i zespół elektrowni wodnej – od północy i południa.
4.7. Ochrona zasobu archeologicznego
Celem ochrony stanowisk archeologicznych jest zachowanie rozpoznanych stanowisk w stanie
niezmienionym, ograniczenie do niezbędnego minimum prowadzenia archeologicznych badań
ratowniczych oraz prawne uregulowanie sposobu zgłaszania i wykonywania prac ziemnych
na terenach na których stwierdzono w ramach badań AZP ślady dawnego osadnictwa.
Ochronę zabytków archeologicznych w zależności od ich wartości proponuje się poprzez
wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref ochrony
archeologicznej.
1)
Rekomendowane strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.
A.
Strefa „W I” – pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, wykluczającej wszelką
działalność inwestycyjną i inną. Strefa „W I” obejmuje stanowiska wpisane do rejestru
zabytków i ujęte w ewidencji służby ochrony zabytków.
Obowiązujące rygory w strefie „W I”:
a) Zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami
ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.).
b) Zachowanie istniejącego układu topograficznego wraz z obiektem wpisanym
do rejestru zabytków i ujętym w ewidencji.
c) W przypadku podjęcia jakiejkolwiek działalności na terenie objętym granicami
strefy, a wynikającej ze sposobu użytkowania terenu obowiązuje występowanie
o szczegółowe wytyczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
B.
Strefa „W II” – częściowej ochrony stanowisk archeologicznych, dopuszczającej
inwestowanie pod określonymi warunkami. Strefa „W II” obejmuje stanowiska ujęte
w ewidencji służby ochrony zabytków.
Obowiązujące rygory w strefie „W II”:
a) Zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby ochrony zabytków.
b) Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych
i innych przez służbę ochrony zabytków. Obowiązuje każdorazowo występowanie
o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji
o jakiejkolwiek działalności.
c) W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym granicami
strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje
przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzających proces
przygotowania inwestycji. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy
zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań
inwestycyjnych lub remontowych i innych związanych z pracami ziemnymi
z wyprzedzeniem minimum 3-miesięcznym w celu umożliwienia wykonania
archeologicznych badań ratunkowych oraz zsynchronizowania robót
inwestycyjnych z
nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Badania
archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września.
d) Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się
od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków.
C.
Strefa „W III” – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku
podejmowania prac ziemnych. Strefa „W III” obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji
służby konserwatorskiej.
Obowiązujące rygory w strefie „W III”:
a) Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych
i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska
archeologicznego przez służbę konserwatorską.
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b) W przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie
interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Właściciele,
użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony
zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych
z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.
c) Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się
od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków. Badania
archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.
Na planszy nr 2A określono lokalizację stanowisk i rejony skupisk stanowisk
archeologicznych.
Dla obszaru w obrębie Kretomina objętego zmianą studium określono granice stref ochrony
konserwatorskiej ujęte na planszy nr 3.
2) Zestawienie zasobu stanowisk archeologicznych.
A. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, rekomendowane do objęcia strefą
„W I” bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Nr stan.
Oznaczenie
Nr stan.
w
na planszy Miejscowość miejsc. wg AZP
4

Rodzaj stanowiska, kultura,
chronologia

Nr rejestru
data wpisu

Uwagi

5

6

7

1

2

3

I

Bonin

2

36/15-22 Grodzisko nizinne – WS
wczesnośredniowieczne

Strefa W I
661
04.12.1968 r.

II

Kretomino

1

32/15-21 Grodzisko nizinne
pierścieniowate
typ Opole – WS, SR VIIIXI w.

Strefa W I
669
04.12.1968 r.

III

Grzybnica

1

Strefa W I
1/17-23 Cmentarzysko kurhanowe
880
tzw. „Kamienne Kręgi” z
04.07.1974 r.
kamiennymi kręgami i
stelami nagrobnymi – KWL
– okres wpływów
rzymskich II i III w. n.e.

B. Nowe odkrycia rekomendowane do rejestru zabytków i objęcia strefą WI bezwzględnej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.
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 2 W/G AZP 17-23 – zasób zniszczony.
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Rekomenduje się wpisanie do rejestru zabytków, wprowadzenie strefy bezwzględnej ochrony
konserwatorskiej WI ze strefą krajobrazu o własnej formie krajobrazowej.
C. WARTOŚCIOWE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE OBJĘTE REKOMENDOWANĄ
STREFĄ „W II” WZGLĘDNEJ OCHRONY ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ.

Oznaczenie Miejscowość Nr stan. w Nr stan. wg
Rodzaj stanowiska, kultura,
na planszy
miejsc.
AZP
chronologia
1
2
3
4
5
3
Kretomino
7
36/15-21 Osada, KPM, Ha C
42
Wyszebórz
3
42/15-22 Osada neolit/brąz
Cmentarzysko – KŁŻ, IV/V brąz,
Ha C
Osada WS, X-XIII
43
Wyszebórz
4
44/15-22 Osada ŁKŻ, brąz V, Ha C
44
Wyszebórz
5
47/15-22 Osada , KWL – oksywska, okres
rzymski
45
Wyszebórz
1
45/15-22 Osada KAK, neolit
Osada KŁŻ, V brąz, Ha C
Cmentarzysko KWL – oksywska,
okres rzymski
Osada WS, X-XII w.
46
Wyszebórz
7
43/15-22 Osada KWL – oksywska, okres
rzymski
47
Wyszebórz
8
46/15-22 Osada – epoka kamienna
Osada – KŁŻ, V brąz, Ha C
48
Wyszebórz
6
48/15-22 Osada KWL – oksywska, okres
rzymski
49
Wyszebórz
10
51/15-22 Osada WS, VII-IX w., ślad osad.
epoka kamienia
50
Wyszebórz
11
50/15-22 Osada KPM, Halstatt D
51
Wyszebórz
12
52/15-22 Osada WS, IX-X w.
52
Wyszebórz
9
49/15-22 Osada KŁŻ, V brąz, Ha C
Osada WS, VIII-XI w.
57
Wyszebórz
31
72/15-22 Osada KPM, Laten A/B
Punkt PS, XIV/XV w.
Osada NOW, XIX/XX w.
60
Wyszebórz
29
70/15-22 Osada WS, X-XII w.
Osada PS, XIV/XVI w.
61
Wyszebórz
30
71/15-22 Osada KPM, Laten A/B
Osada NOW, XIX w.
63
Dęborogi
60
12/15-23 Osada KŁŻ/KPM, Laten W/P
Punkt osadn. ŚR, XV w.
Punkt osadn. NOW, XIX w.
64
Dęborogi
37
78/15-22 Osada KPM, Laten A/B
65
Dęborogi
58
10/15-23 Osada WS, IX w.
66
Dęborogi
55
7/15-23 Osada KPM, Laten W
67
Dęborogi
35
76/15-22 Cmentarzysko KPM, Laten A/B
68
Dęborogi
33
74/15-22 Osada KPM, Laten A/B

Uwagi
6

37
69
70

Wyszebórz
Wyszebórz

26
27

71

Wyszebórz

25

74

Dęborogi

32

75

Dęborogi

24

76
77
78
127

Dęborogi
Dęborogi
Dęborogi
Rosnowo

23
22
21
12

128

Rosnowo

11

129

Rosnowo

10

130

Rosnowo

22

131

Rosnowo

26

132

Rosnowo

24

133

Rosnowo

21

134

Rosnowo

16

135
136

Rosnowo
Rosnowo

19
17

137
138

Rosnowo
Rosnowo

G
23

139
140

R os nowo
Rosnowo

30
27

141

Rosnowo
(Kurozwęcz)
Rosnowo
(Kurozwęcz)

23

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
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 A/B
17/17-22 Osada WS. XII-XIII w.
Ślad, NOW, XVI-XVIII w.
16/17-22 Osada, WS, XII-XIII w.
Punkt, ŚR, XIV-XV w.
15/17-22 Osada, WS, XI-XIII w.
Ślad, KPL
Punkt, ŚR, XIV-XV w.
Punkt, NOW, XVIII-XIX w.
36/17-22 Osada, WS, XI-XII w.
Osada, KPM, Ha C
56/17-22 Osada, KPM, Ha C
Punkt, ŚR, XV-XVII w.
54/17-22 Ślad. KPM, Ha
Osada, WS, XIII-XIV w.
Osada ŚR, XIV-XV w.
Osada. NOW. XVI-XVIII w.
35/17-22 Osada, KPM, Ha C
Ślad. NOW, XVII-XVIII w.
21/17-22 Osada, KPM, Laten/W
Ślad. NOW, XVI-XVIII w.
28/1 7-22 Osada, KWL, f C1 - C3
25/17-22 Osada, KŁŻ, BP/Ha
Ślad, KPL, N
Ślad, SR, XV-XVI w.
Ślad, NOW, XVIII-XIX w.
22/17-22 Osada, KŁŻ BP/Ha
53/17-22 Osada, NOW, XVI-XVIII w.
Ślad, KPM, H
Ślad, WS, XIII w.
62/17-22 Osada, WS, XII-XIII w.
57/17-22 Osada, ŚR, XIV-XVI w.
Punkt, WS, VI-VIII w.
45/17-22 Cmentarzysko, KPM, Ha

30

52/17-22 Osada, KPM, LW

142

38
143

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

31

63/17-22

147

Rosnowo

38

73/17-22

149

Rosnowo

48

83/17-22

150
151

Rosnowo
Rosnowo

39
46

74/17-22
81/17-22

152

Rosnowo

45

80/17-22

144
145

Ślad, WS
Osada, ŚR, XIV-XV w.
Punkt, NOW, XVI-XVIII w.
Osada, KPM, Ha
Ślad, ŚR, XIV-XV w.
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.

D. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE OBJĘTE REKOMENDOWANĄ STREFĄ „W III”
OCHRONY I OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ.

Oznaczenie Miejscowość Nr stan. w Nr stan. wg
Rodzaj stanowiska, kultura,
na planszy
miejsc.
AZP
chronologia
1
2
3
4
5
Kretomino
8
38/15-21 Osada, KWL
Kretomino
10
40/15-21 Osada, KPM
Bonin
22
45/15-21 Ślad osadnictwa, WS,
Ślad osadnictwa, S
Bonin
23
46/15-21 Ślad osadnictwa, WS
Bonin
25
48/15-21 Punkt osadniczy, WS
Bonin
26
49/15-21 Osada, WS
Bonin
27
50/15-21 Punkt osadniczy, S
Kretomino
12
51/15/21 Punkt osadniczy, WS
Raduszka
1
52/15/21 Punkt osadniczy, KŁZ lub KPM,
Punkt osadniczy, S
1
Kretomino
3
34/15-21 Osada, KPM, Laten A/B
2
Kretomino
2
35/15-21 Osada, KPM, Laten A/B
4
Kretomino
4
37/15-21 Osada, KPM, ?
5
Kretomino
11
41/15-21 Osada, WS, X-XII w.
6
Bonin
26
49/15-21 Osada, WS, IX-XII w.
7
Bonin
24
47/15-21 Osada, WS, XIII-XIV w.
8
Bonin
19
42/15-21 Osada, WS, XI-XIII w.
g
Bonin
5
37/15-22 Osada: WS: X-XII w.
Punkt osadn., PS, XII-XIII w.
10
Bonin
6
38/15-22 Osada, WS, VII-X w.
11
Bonin
8
41/15-22 Osada, KPM, Laten A/B

Uwagi
6

39
12
13

Bonin
Bonin

4
9

14

Bonin

10

15
16
17

Bonin
Manowo
Bonin

14
16
16

13
19

Bonin
Bonin

18
17

20
21
22
23

Cewlino
Cewlino
Cewlino
Cewlino

4
3
1
2

24

Cewlino

6

25

Cewlino

7

26

Cewlino

8

27
28
29

Cewlino
Cewlino
Cewlino

9
12
16

30

Cewlino

28

31
32

Cewlino
Cewlino

27
29

33
34
35
36

Cewlino
Cewlino
Cewlino
Cewlino

30
20
25
32

37

Cewlino

33

38
39

Manowo
Manowo

17
13

40

Manowo

21

41

Manowo

5

53
54

Wyszebórz
Wyszebórz

45
43

40/15-22 Cmentarzysko, KPM, Laten A/B
1/16-22 Slad osad., ŚR, XV/XVI w.
Osada, NOW, XIX-XX w.
2/16-22 Ślad osad., KPM, Laten A/B
Osada, WS, VII-IX w.
9/16-22 Osada, WS, VIII-IX w.
26/16-22 Osada, WS, IX-XII w.
7/16-22 Punkt, OR, ?
Osada, WS, VIII-IX w.
10/16-22 Osada, WS, IX-XI w.
8/16-22 Ślad, OR, ?
Osada, WS, VIII-IX w.
14/16-22 Osada, WS, IX-XII w.
13/16-22 Osada. WS, IX-XII w.
11/16-22 Cmentarzysko, WS, IX-XII w.
12/16-22 Cmentarzysko, KŁŻ, V okres
epoki brązu.
16/16-22 Osada, WS, IX w.
Punkt NOW, XVIII-XIV w.
18/16-22 Osada, WS, VIII-XI w.
Ślad, ŚR, XV w.
17/16-22 Osada, WS, IX-XII w.
Ślad, NOW, XIX w.
19/16-22 Osada, WS, XI, XII w.
20/16-22 Osada, NOW, XVII-XVIII w.
52/16-21 Osada, KPM, Laten A/B
Ślad osad., NOW, XIX/XX w.
65/16-21 Osada, KŁŻ, WS, XIV-XVI w
Ślad. NOW
64/16-21 Osada, WS, X-XIII w.
66/16-21 Osada, KPM, WS
Ślad, NOW
67/16-21 Osada, KPM
57/16-21 Osada, WS, NOW
62/16-21 Cmentarzysko, KŁŻ, Ha C
73/16-21 Osada, KŁŻ, Ha C
Ślad, NOW, XIX w.
74/16-21 Osada, WS, XI-XIII w.
Ślad osad., ŚR, XIV w.
27/16-22 Osada, WS, IX-XII w.
29/16-22 Osada, WS, IX w.
Punkt, ŚR, XV/XVI w
37/16-22 Ślad, WS, XI-XII w.
Osada, ŚR, XV-XVI w.
Osada, NOW, XIX-XX w.
38/16-22 Ślad, ŚR, XV-XVI w.
Osada, NOW, XVIII-XX w.
49/16-22 Osada, WS, IX w.
84/15-22 Osada, KPM, La A/B

40

55

Wyszebórz

41

82/15-22

56

Wyszebórz

40

31/15-22

58

Wyszebórz

39

80/15-22

59
62
72

Wyszebórz
Dęborogi
Wyszebórz

38
36
17

79/15-22
77/15-22
58/15-22

73
79
80
81
82

Wyszebórz
Policko
Wyszebórz
Manowo
Manowo

19
6
48
8
9

60/15-22
33/15-22
52/16-22
40/16-22
41/16-22

83

Manowo

12

43/16-22

84

Manowo

13

46/16-22

85

Manowo

14

47/16-22

86

Wyszewo

26

53/16-22

87

Wyszewo

27

54/16-22

88
89

Wyszewo
Wyszewo

28
31

55/16-22
60/16-22

90

Wyszewo

33

57/16-22

91
92

Wyszewo
Wyszewo

38
34

58/16-22
62/16-22

93

Wyszewo

41

67/16-22

94

Wyszewo

42

68/16-22

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. KŁŻ, brąz, Ha C
Ślad osad., PS, XIV w.
Osada, NOW, XVIII/XIX w.
Osada, KPM, La A/B
Osada, KPM, La, A/B
Osada, WS, VII -IX w.
Ślad, NOW, XIX/XX w.
Osada, KPM, La A/B
Cmentarzysko, KPM, La A/B
Dłubanka, NOW, XIX w.
Osada, WS, IX w.
Osada, OR, ?
Osada, WS, IX-XI w.
Ślad, ŚR. XV/XVI w.
Osada, KPM, La A/B
Osada, WS, IX-X w.
Ślad, ŚR, XV/XVI w.
Punkt. NOW, XIX/XX w.
Osada, WS, VIII/IX w.
Ślad, ŚR, XV/XVI w.
Osada, WS, XI-XII w.
Ślad, NOW, XIX w.
Osada, KŁŻ, Ha C/D
Ślad, ŚR, XV/XVI w.
Osada, WS, IX, X w.
Punkt, ŚR, XV/XVI w.
Ślad, NOW, XIX w.
Cmentarzysko, KPM, La A/B
Ślad, WS, IX w.
Osada, ŚR, XIV/XV w.
Punkt, NOW, XVIII-XX w.
Osada, WS, IX w.
Punkt. NOW, XIX/XX w.
Osada, KŁŻ, Ha, C/D
Osada KŁŻ, Ha C/D
Osada, ŚR, XV/XVI w.
Ślad, NOW, XIX/XX w.
Cmentarzysko, KPM, La A/B
Punkt, ŚR, XIV-XVI w.
Punkt, NOW, XIX w.
Osada, ŚR, XIV-XV w.

41
95
96

Wyszewo
Wyszewo

43

97

Wyszewo

44

98

Wyszewo

36

99

Wyszewo

4

100

Wyszewo

3

101
102

Wyszewo
Wyszewo

2
17

103

Wyszewo

10

104

Wyszewo

13

105

Wyszewo

7

106

Wyszewo

6

107

Wyszewo

8

108

19

110

Wyszewo
(kolonia)
Wyszewo
(kolonia)
Wiewiórowo

111

Wiewiórowo

2

112

Wiewiórowo

3

113
114

Wiewiórowo
Wiewiórowo

1
5

115

Wyszewo

25

109

20
4

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, ŚR, XIV-XV 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, XVI 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.
20/16-23 Osada, KPM, śr La w. epoka
żelaza
24/16-23 Punkt osad. KPM, śr La w. epoka
żelaza
Osada, WS, IX-XI w.
22/16-23 Osada, WS, IX-?
Punkt osad., ŚR, XV-XVI w.
23/16-23 Ślad osad., ? epoka kam.
Osada, WS, IX w.
Punkt osad. PS, XV/XVI w.
21/16-23 Osada, WS, IX-XII w.
25/16-23 Osada, WS, IX w.
Ślad osad., PS, XVII/XVIII w.
30/16-23 Osada, KPM, wczesna epoka
żelaza, śr. La

42
116

Wyszewo

23

117
118

Kliszno
Kliszno

7
7a

119
120

Kliszno
Kliszno

4
6

121
122
123

Kliszno
Kliszno
Rosnowo

8
1
4

124

Rosnowo

2

125

Rosnowo

9

126
148
153

Rosnowo
Rosnowo
Kopanino

1
36
1

154
155

Grzybniczka
Grzybniczka

1
3

156
157
158

Grzybnica
Grzybnica
Grzybnica

3
13
15

159

Grzybnica

12

160

Grzybnica
(Kłanino)
Grzybnica
(Kłanino)

16

28/16-23 Osada, KPM, wczesna epoka
żelaza, śr. La
16/17-23 Osada, KWL, W.O.R.
17/17-23 Osada, KWL, W.O.R
Ślad osad. ŚR, XIII/XV w.
13/17-23 Cmentarzysko, ?, KPM, ?
15/17-23 Osada, KŁŻ, Ha
Ślad osad., NOW, XVI/XVIII w.
18/17-23 Cmentarzysko, ?, KPM, ?
10/17-23 Osada, KLŻ, La
4/17-22 Osada, KPM, La/w
Ślad, KWL, ?, f. C1-C3
Ślad osad., NOW, XVI/XVII w.
2/17-22 Punkt, WS, XIV w.
Osada, ŚR, XIII/XV w.
Osada, NOW, XVII/XVIII w.
14/17-22 Ślad, WS, XII/XIII w.
Ślad, ŚR, XIV/XV w.
Osada, NOW, XVI/XVIII w.
1/17-22 Cmentarzysko, KPM, La W
71/17-22 Osada, KWL, C1-C2/D
20/17-23 Cmentarzysko ?, KWL, WOR.
Ślad osad., NOW, XVI/XVII w.
2/17-23 Osada, KPM, La/w
4/17-23 Osada, KLŻ/KPM, La
Punkt osad., NOW, XVI/XVII w.
2718-23 Osada, NOW, XVII/XVIII w.
17/13-23 Osada, NOW, XVII/XVIII w.
31/18-23 Ślad ?, Starożytność
Osada, NOW, XVI/XVIII w.
14/18-23 Osada, KPM, La
Punkt osad., WS, X/XII w.
Ślad osad., NOW, XVII/XVIII w.
30/18-23 12 kurhanów, ?
Do badań

1

16/13-23 3 kurhany, ?
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Do badań

4.8. Wytyczne do opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie ochrony środowiska kulturowego gminy.
a) zachowanie tradycyjnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego wsi t.j.:
- utrzymanie w dobrym stanie tradycyjnej, zabytkowej zabudowy wsi zarówno wpisanej
do rejestru zabytków jak i objętej ewidencją konserwatorską,
- cmentarze dawne jako element krajobrazu kulturowego należy uporządkować i uczytelnić układ
oraz zachować jako zieleń, bez możliwości inwestowania na tym terenie z wyłączeniem
pomników pamięci,
- utrzymanie i konserwacja założeń pałacowo-parkowych, dworsko-parkowych wpisanych
rejestru zabytków oraz objętych ewidencją konserwatorską. Parki w ewidencji konserwatorskiej
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w których nie została zachowana rezydencja (pałac, dwór) należy uznać za parki wiejskie,
a miejsce po zabudowie wskazane jest przeznaczyć pod zabudowę o formie przestrzennoarchitektonicznej nawiązującej do historycznej,
- dostosowania istniejącej nowej zabudowy do cech tradycyjnej zabudowy oraz estetyzacja
i w miarę możliwości rehabilitacja obiektów „skłóconych” (dysharmonizujących) z krajobrazem
przyrodniczym i kulturowym t.j. „blokowisk” mieszkaniowych po byłych PGR-ach,
„pudełkowatych” budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych,
- utrzymanie systemu drożnego zabytkowych układów ruralistycznych wsi,
- utrzymanie ładu przestrzennego w postępującej urbanizacji wsi, szczególnie przeciwdziałanie
w nieuzasadnionym rozprzestrzenianiu terenów pod zabudowę,
- stosowanie w nowoprojektowanych obiektach regionalnych i miejscowych wzorów
stylistycznych za szczególnym uwzględnieniem ich w detalu architektonicznym,
oraz wykorzystaniem tradycyjnych materiałów budowlanych i wykończeniowych,
- zachowanie i kształtowanie charakterystycznych cech dla obszaru gminy panoramy
przyrodniczych przestrzeni otwartych t.j. wzbogacenia dużych kompleksów rolnych
zadrzewieniem śródpolnym i przydrożnym, pozostawienie zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż dróg
śródpolnych, cieków wodnych, dolin i pradolin rzecznych, zharmonizowania nowych inwestycji
z otoczeniem oraz obsadzenie ich zielenią wysoką;
b) na obszarach dominacji wartości kulturowych rekomendowanych jako sfery ochrony
konserwatorskiej „A”, „B” i ochrony krajobrazu kulturowego „K” należy ograniczyć dla nowej
zabudowy dowolność formy kompozycji przestrzenno-architektonicznej, oraz zagospodarowania
terenu określając w ustaleniach następujące warunki:
- linia zabudowy obowiązująca wg linii zabud. bud. dawnych - forma architektoniczna budynku
nawiązująca do będącej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy t.j. wysokość, kształt dachu,
usytuowanie kalenicy budynku w stosunku do ulicy, materiał budowlany i wykończeniowy,
- rozmieszczenie i wielkość działek oraz wjazdy, jak też umiejscowienie zieleni ozdobnej
i użytkowej zgodne z istniejącym tradycyjnym układem ruralistycznym,
c) działania niedopuszczalne
- wprowadzenie funkcji uciążliwych do obiektów będących dziedzictwem kulturowym,
- wtórna parcelacja w postaci wydzielenia części skomponowanego całościowego układu
zabytkowego,
- rozczłonkowanie na wielu właścicieli prawa własności obiektu lub obiektywów zabytkowych
stan. wcześniej układ całościowy,
d) z uwagi na prawdopodobieństwo odkrycia innych stanowisk archeologicznych nie ujętych
w AZP władze gminy będą prowadziły akcję informacyjną dla inwestorów i wykonawców robót
ziemnych lub melioracyjnych stosując zapis w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i uwidoczniony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
że w razie stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych przy robotach ziemnych należy
prace wstrzymać i powiadomić bezzwłocznie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4.9. Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej dla terenów oznaczonych na rysunku
studium (Kierunki polityki przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali 1:25000 Nr 2A)
symbolami 3EE i 4EE. W ich granicach znajdują się strefy ochrony stanowisk
archeologicznych WII i WIII, wyznaczone na rysunku studium (Kierunki polityki
przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali 1:25000 Nr 2A). 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:
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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. SYSTEMY TRANSPORTU.
5.1. Drogi samochodowe
Jako zasadę kształtowania w polityce przestrzennej sieci dróg należy przyjąć podniesienie
do rangi drogi ekspresowej drogę krajową nr 11 z proponowanymi obejściami miejscowości
Manowo i Grzybnica i obwodnicą wokół miasta Koszalina.
a) przebieg drogi ekspresowej wyznaczono wariantowo zgodnie z:
- aktualnym planem miejscowym zagospodarowania przestrz. gminy Manowo
- wstępnymi opracowaniami studialnymi byłego Wojewódzkiego Biura Planowania
Przestrzennego w Koszalinie.
Dla obu wariantów rezerwuje się pasy 100,00 m dla celów jej budowy. Do czasu jednoznacznego
rozstrzygnięcia przebiegu trasy drogi ekspresowej użytkowanie terenu w wyznaczonych pasach
należy pozostawić jak dotychczasowe.
Na rysunku studium (Kierunki polityki przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali
1:25000 Nr 2A) wyznaczono orientacyjny, docelowy przebieg ekspresowej drogi krajowej
nr 11 (wariant I, wariant II i wariant społeczny). Wariant społeczny wybrano jako wariant
realizacyjny w ramach procedury środowiskowej, którą zakończono w 2011r.
b) Biorąc pod uwagę daleką w perspektywie realizację drogi ekspresowej należy:
- zarezerwować teren pod budowę drugiej jezdni po stronie zachodniej drogi nr 11
- wzdłuż drogi nr 11 rozbudowywać drogi gminne zapewniające w przyszłości obsługę terenów
położonych wzdłuż tej trasy
- rozbudowywać drogi gminne w oparciu o istniejące drogi wojewódzkie i powiatowe
- w pasie przyległym do przyszłej drogi ekspresowej należy minimalizować zabudowę
mieszkaniową
- zorganizować po obu stronach drogi krajowej nr 11 punkty postojowe z urządzeniami
zapewniającymi zmotoryzowanym turystom wypoczynek i pełną obsługę
c) W obrębie Kretomino w obszarze zmiany studium tereny usług, handlu, produkcji i składów
zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 11 muszą posiadać dojazd z dróg lokalnych
wyznaczonych po obu stronach drogi krajowej nr 11 i powiązanych z nią za pomocą
wyznaczonych skrzyżowań.
5.2. Linia kolejowa.
Dalsze funkcjonowanie kolejki wąskotorowej jest możliwe wyłącznie dla potrzeb turystyki
i wypoczynku. Biorąc pod uwagę jej atrakcyjność należy dążyć do jej wypromowania
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i zachowania.
5.3. Drogi rowerowe i piesze oraz wodny szlak turystyczny.
Potrzeba podniesienia atrakcyjności terenów gminy wiąże się z wyznaczeniem nowych
oraz wyposażeniem istniejących tras pieszych i dróg rowerowych. Wiąże się to z promocją,
oznakowaniem, uporządkowaniem tras; wyznaczeniem i uatrakcyjnieniem miejsc
przystankowych. Trasy dróg rowerowych i pieszych należy połączyć z wodnym szlakiem
kajakowym prowadzącym rzeką Radwią i utworzonymi na niej zalewami.

6. ROLNICTWO I LEŚNICTWO.
Gospodarka rolna i leśna stanowić będą podstawowe, równorzędne funkcje gospodarcze gminy.
6.1. W rolnictwie politykę przestrzenną należy ukierunkować na:
a) poprawę struktury jakościowej i przestrzennej użytków rolnych poprzez wyłącznie
z rolniczego użytkowania gleb marginalnych nieopłacalnych w produkcji rolnej i przeznaczenie
ich na inne cele. Użytki rolne o słabych glebach stanowią ca 30% rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Są to potencjalne tereny do zabudowy i zalesienia
b) ochronę użytków rolnych wysokiej jakości, kompleksów glebowych 2 i 4 oraz użytków
zielonych 1z i 2z, reprezentujących klasy bonitacyjne III i IV. Szczególnie należy chronić przed
zmianą użytkowania tereny nowo zmeliorowane, o sprawnie działających systemach
melioracyjnych
c) renowację trwałych użytków zielonych o zniszczonych systemach melioracyjnych. Część
użytków zabagnionych wyłączyć z rolniczego użytkowania, zakwalifikować jako „użytki
ekologiczne”
d) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych t.j. powiększenie uprawianego areału
w gospodarstwie oraz ukierunkowanie produkcji na nowoczesne formy gospodarowania
e) wykorzystanie trwałych użytków zielonych, istniejących i nowych w celu odtworzenia
i rozwoju hodowli bydła w systemie ściółkowym
f) wprowadzenie do indywidualnych gospodarstw rolnych programu „agroturystycznego”
g) zabezpieczaniu pozostałych po PGR-ach obiektów produkcyjno-hodowlanych, utrzymując
poprzez rehabilitację dotychczasowe funkcje lub przekształcając na inne nieuciążliwe związane
z wytwórstwem, przetwórstwem rolnym, rzemiosłem
h) wykluczeniu lokalizowania wielkotowarowych ferm hodowlanych oraz innych inwestycji
szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi
i) wprowadzenie formy rolnictwa ekologicznego oraz uprawę ziół i krzewów wykorzystywanych
w lecznictwie w obrębie wzgórz morenowych
j) rozwój przetwórstwa płodów rolnych i runa leśnego
6.2. Gospodarka leśna odgrywać będzie większą aniżeli dotychczas rolę w gospodarce gminy,
stanowiąc źródło utrzymania części mieszkańców
a) poza podstawową funkcją jaką jest pozyskiwanie drewna i hodowla lasu powinny rozwijać się
dziedziny związane z obróbką drewna na miejscu oraz drobne produkcje bazujące na ubocznych
surowcach leśnych
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b) w większym stopniu tereny leśne wykorzystywane być powinny dla różnych form turystyki
pobytowej, rekreacyjnej i specjalistycznej (łowiectwo, wędkarstwo, turystyka krajoznawcza)
c) istnieje możliwość powiększenia obszarów leśnych poprzez zalesienie gruntów rolnych
nieopłacalnych w prod. Rolnej
d) gospodarka leśna prowadzona być powinna zgodnie z obowiązującymi planami urządzenia
lasu odrębnie opracowanego dla każdego z trzech Nadleśnictw (Manowo, Tychowo i Bobolice)

7. OSADNICTWO
7.1. Polityka gospodarki przestrzennej w zakresie kształtowania struktury osadniczej zakłada:
a) utrzymanie istniejących rozproszonych struktur osadniczych uwarunkowanych historycznie
z możliwością zmian charakteru użytkowania. Są to: Kopanica, Kostrzewa, Kopanino, Grąpa,
Gajewo, Poniki, Jagielno i Zacisze.
b) koncentrowanie nowej zabudowy w istniejących strukturach osadniczych (budownictwo
uzupełniające oraz zwarte przestrzenne kompleksy zabudowy). Są to:
- struktury zwarte o potencjalnie dużych możliwościach rozwojowych: Manowo, Kretomino,
Bonin, Cewlino, Wyszebórz, Wyszewo łącznie z Klisznem oraz Rosnowo.
- struktury zwarte o przewidywanym rozwoju umiarkowanym odbywającym się na zasadzie
uzupełnień, przekształceń, odtworzenia: Policko, Dęborogi, Grzybnica, Grzybniczka, Mostowo,
Wiewiórowo.
c) przyjęcie około 227,00 ha obszarów potencjalnie możliwych do zainwestowania pod nowe
budownictwo mieszkaniowe typu jednorodzinnego i zagrodowego przy preferowanej chłonności
terenu brutto10-25 M/ha.
d) rehabilitacja zabudowy istniejącej (powojennej) w kierunku jej uporządkowania i estetyzacji.
e) kształtowanie architektury zabudowy uzupełniającej (w nawiązaniu do pkt 4.0) wg zasad:
- w miejscowościach, które zachowały swój historyczny wyraz konwencja budownictwa
tradycyjnego; dot. miejscowości Wyszebórz, Wyszewo, Cewlino, Rosnowo (część dawna) oraz
miejscowości małych
- utrzymanie skali i podstawowych wielkości działek oraz gabarytów zabudowy istniejącej.
Przeważnie będzie zabudowa 2 kondygnacyjna z dachami stromymi (druga kondygnacja
w poddaszu) i pokryciem ceram. (kąty nachylenia 35-45 stopni).
- regularny układ dachów(jednakowy kąt nachylenia).
f) kształtowanie architektury w nowych zwartych kompleksach przestrzennych:
- minimalna wielkość działki - 1000 m2
- zabudowa do 3 kondygnacji z dachami stromymi (trzecia kondygnacja w poddaszu)
i pokryciem ceramicznym (kąty nachylenia 35-45 stopni)
- regularny układ dachów (jednakowy kąt nachylenia)
g) kształt. architektury zab. nowej zagrodowej i rezydencyjnej:
- minimalna wielkość działki - 3000 m2
- zabudowa przeważnie do 2 kondygnacji z dachami stromymi (druga kondygnacja
w poddaszu) i pokryciem ceramicznym (jednakowy kąt nachylenia)
- regularny układ dachów
- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna z wysokimi dachami i pokryciem ceramicznym.
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h) Na obszarze zmiany Studium w obrębie Kretomino należy przyjąć następujące wskaźniki
dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
- wielkości działek budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
minimum 1500 m2 (w wyjątkowych przypadkach wynikających z podziału mogą być
mniejsze, jednakże nie mniejsze niż 1000 m2).
- wielkość działek budowlanych przeznaczonych pod usługi z mieszkaniami właścicieli
minimum 2000 m 2.
- wielkość działek przeznaczonych pod usługi, handel, produkcję i składy minimum
2000 m2.
- wskaźnik powierzchni zabudowy działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalny 35%.
- wskaźnik powierzchni zabudowy działek zabudowy usługowej z mieszkaniami
właścicieli - maksymalny 40%.
- wskaźnik powierzchni zabudowy terenów usług, handlu, produkcji i składów
maksymalny 50%.
Na terenach usług, handlu, produkcji i składów należy wyznaczyć odpowiednią liczbę miejsc
parkingowych.
Wszelkie usługi, handel, produkcja i składy muszą być tak projektowane aby ewentualna
uciążliwość zamykała się w granicach własnej działki.
i) Na obszarze zmiany Studium w obrębie Kretomino postuluje się zwiększenie urbanizacji
obszarów bezpośrednio przyległych do miasta Koszalina. W szczególności określone zostają
funkcje wiodące (dominujące) dla poszczególnych terenów:
1. teren nr 1 o pow. ca 24,96 ha o dominujących funkcjach: P – przemysł,
U – usługi, S – składy, UC – usługi komercyjne, zlokalizowanych
na powierzchni ca 21,75 ha, na terenie tym wyznaczono również obszary,
na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2. Część terenu nr 1, o pow. ca 3,21 ha, pozostawia
się w dotychczasowym użytkowaniu RZ – użytki zielone (łąki, pastwiska, tereny
zieleni otwartej - tereny podmokłe).
2. teren nr 2 o pow. ca 45,13 ha o dominującej funkcji MN – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna (na obszarze ca 35,67 ha). Część terenu nr 2,
o pow. ca 9,46 ha, pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu RZ – użytki
zielone (łąki, pastwiska, tereny zieleni otwartej).
3. teren nr 3 o pow. ca 3,53 ha o dominującej funkcji MN – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i UC – usługi komercyjne.
4. teren nr 4 o pow. ca 1,88 ha o dominującej funkcji MN – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i UC – usługi komercyjne.
5. teren nr 5 o pow. ca 10,19 ha o dominującej funkcji MN – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; na terenie tym, ze względu na występowanie
gruntów słabonośnych należy ograniczyć zabudowę w pasie do 30 m od strony
ulicy Manowskiej w Koszalinie, budynki o wysokości jednej kondygnacji bez
podpiwniczenia, bez poddaszy użytkowych (dachy strome o kącie nachylenia
połaci dachowych 30o).
Przyjmuje się generalną zasadę urbanizacji terenów objętych zmianą Studium: wzdłuż ulicy
Koszalińskiej
Kretomina
zlokalizowanie
obiektów
usługowych,
handlowych
(w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), produkcyjnych i magazynowych.
W południowej i zachodniej części Kretomina (sąsiadujące z ulicą Manowską w Koszalinie)
realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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8. WYPOCZYNEK I TURYSTYKA
8.1. Polityka przestrzenna w zakresie turystyki zakłada:
a) wyznaczenie około 112,00 ha terenów potencjalnie możliwych do zainwestowania
rekreacyjnego przy chłonności terenów brutto do 25 M/ha.
b) zróżnicowanie form wypoczynku mających swoje odbicie w funkcji terenów przeznaczonych
na obiekty: domki rekreacyjne, domy wczasowe, pensjonaty, campingi, hotele.
c) sprzyjanie agroturystycznemu zagospodarowaniu gminy.
d) budowę, modernizację i utrzymanie właściwej infrastruktury turystycznej (szlaki wędrówek,
szlaki rowerowe, miejsca wypoczynkowe, miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe, baza noclegowa,
obsługa i inne).
e) ciągłe promowanie walorów terenów rekreacyjnych gminy Manowo
f) preferowanie użytkowego wykorzystania zabytkowych obiektów jak pałace, dwory na funkcje
turystyczne lub użyteczności publicznej.
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9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
9.1. Zaopatrzenie w wodę.
Jako główne kierunki rozwoju zaopatrzenia gminy Manowo w wodę proponuje się:
- budowę sieci wodociągowych, łączących magistralę Mostowo-Koszalin z wodociągami
zasilanymi z lokalnych ujęć dla wsi
- rozbudowę, modernizację wiejskich sieci wodociągowych
Ujęcie wody w Mostowie o wydajności technologicznej 62000m3/d pozwala na przyłączenie
nowych obszarów zabudowy. Rezerwa ujęcia w okresie sezonu letniego wynosi 12000 m3/d,
a w okresie poza sezonem 22000 m3/d. Maksymalne zaopatrzenie wody dla gminy
z uwzględnieniem tendencji rozwojowych większych miejscowości wynosi 2500 m3/d.
W Mostowie dla potrzeb ujęcia budowana jest stacja uzdatniania wody o wydajności 30000
m3/d, która zapewni całej gminie wodę o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych.
Lokalne istniejące ujęcia wody stanowić będą zasilanie awaryjne dla celów OC
i przeciwpożarowych. Wsie oddalone od magistrali wodociągowej proponuje się zasilić z ujęć
lokalnych (Grzybnica, Grzybniczka) lub ujęć indywidualnych zagrodowych (Dęborogi, Po1icko,
Poniki, Jagielno, Gajewo, Kopanino, Grąpa, Wiewiórowo, Kostrzewa, Kopanica). Na terenie
gminy proponuje się budowę magistrali wodociągowej jako drugostronne zasilanie wschodnich
obszarów miasta Koszalina osiedle Rokosowo, Chełmoniewo oraz wsi Lubiatowo, Dzierżęcin.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ograniczenia w
zagospodarowaniu terenów wynikające z przebiegu przez gminę Manowo magistrali
wodociągowych Mostowo – Koszalin.
9.2. Systemy utylizacji i odprowadzenie ścieków sanitarnych.
Oczyszczalnia ścieków w Boninie obsługuje obecnie cały teren gminy z wyjątkiem miejscowości
Rosnowo. Proponuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym
d1a większych miejscowości położonych przy drodze krajowej nr l1. Ścieki skierowane zostaną
do oczyszczalni w Boninie, której wydajność po modernizacji wyniesie 600 m3/d. Proponowany
system kanalizacji obejmuje miejscowości: Cewlino, Manowo, Wyszebórz, Wyszewo, Kliszno,
Mostowo. Zrzut ścieków z tych miejscowości obecnie wyniósłby 470m3/d. Rozwój
miejscowości położonych w obszarze zlewni proponowanej kanalizacji sanitarnej spowoduje
wzrost ilości ścieków do 870m3/d. Konieczna będzie wówczas rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Boninie lub budowa kolektora z odpływem do systemu kanalizacji sanitarnej Koszalina –
kolektor „A” (odbiór-oczyszczalnie ścieków w m. Jamno z pominięciem Bonińskiej oczyszczalni
ścieków. W m. Rosnowo konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej . Objęcie systemem
kanalizacyjnym wsi Rosnowo, Jagielno oraz ośrodków wypoczynkowych położonych
na 1ewobrzeżnej stronie zalewu Rosnowskiego.
- Wg planszy „Kierunki ...” – 2A – Charakterystyka miejscowości – systemy oczyszczania –
cyfry 3, 4, 5.Oczyszczalnia ścieków w Rosnowie po modernizacji przyjmie ścieki z w/w terenów
w ilości 380 m3/d; jest to wielkość ścieków uwzględniająca możliwości rozwojowe Rosnowa
i okolic. Dla małych wsi i osad położonych peryferyjnie w stosunku do źródeł proponuje się
rozwiązania indywidualne.
- Wg planszy „Kierunki ...” – 2A – Charakterystyka miejscowości – systemy oczyszczania –
cyfry 6 i 7. Osady będą wywożone transportem specjalistycznym do punktów zlewnych
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na oczyszczalnie ścieków w Boninie i Rosnowie.
9.3. System gazowniczy
W gminie istnieją korzystne warunki dla gazyfikacji miejscowości położonych wzdłuż rurociągu
wysokiego ciśnienia Wierzchowo-Bonin. Równolegle do istniejącego gazociągu w/c DN150
zaprojektowano drugą nitkę w/c DN25O Wierzchowo-Bonin. Zaprojektowany został gazociąg
średniego ciśnienia do 125mm od stacji redukcyjnej I stopnia w Boninie do Manowa.
Projektowana jest stacja redukcyjna gazu I stopnia przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr ll
z drogą Wyszewo-Rosnowo. Proponuje się rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia
w oparciu o istniejące i projektowane stacje redukcyjne I stopnia. Gazyfikacją powinny być
objęte miejscowości: Cewlino, Mostowo, Wyszebórz, Wyszewo, Rosnowo, Kliszno i Mostowo.
9.4. System ciepłowniczy.
Na obszarze gminy poza miejscowościami Bonin i Rosnowo przewiduje się indywidualny
system ogrzewania dla każdego obiektu. Gazyfikacja gminy stworzy możliwość wykorzystania
gazu na cele grzewcze dla nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących kotłowni opalanych
paliwem stałym, w kierunku stosowania ekologicznych czynników grzewczych. Przewiduje się
wykorzystanie innych ekologicznych źródeł energii cieplnej w rozwiązaniach indywid.
dla pojedynczych gospodarstw (ogrzew. olejowe, elektr. z wykorzystaniem energii natur.).
9.5. System energetyczny i telekomunikacja.
Sieć rozdzielcza 15 kV stanowiąca zasilanie gminy jak też sieć zasilająca 0,4 kV to sieć głównie
napowietrzna; stan techniczny tych sieci należy uznać za zadawalający. 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 roku. Lokalizacja
projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych lub w bezpośredniej
bliskości pasa drogowego również na gruntach wskazanych jako rolne pod warunkiem uzyskania
zgody zarządcy dróg lub właścicieli terenów. 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).
9.6. Usuwanie odpadów komunalnych, grzebowisko zwierząt.
Odpady komunalne z gminy są wywożone do Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Na
terenie gminy Manowo nie ma instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

10. INFRASTUKTURA SPOŁECZNA.
W chwili obecnej w okresie wdrażania reform infrastruktura społeczna na terenie gminy
jest wystarczająca, wspomaga ją w zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu infrastruktura miasta
Koszalina. Proponuje się:
a) zarezerwować i przewidzieć budowę szkoły podstawowej na terenach rozwijającego się
budownictwa jednorodzinnego w Kretominie
b) utrzymać w dyspozycji władz lokalnych gminy tereny publiczne ogólnodostępne
dla mieszkańców gminy

11. OBSZARY ELEMENTARNE I STREFY STRATEGICZNE.
Zasady polityki przestrzennej w zakresie funkcji obszarów elementarnych miejscowości
o tendencjach rozwojowych oraz obszary gminy kwalifikowane jako strefy strategiczne rozwoju
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gminy określono w części graficznej niniejszego studium t.j. plansza Nr 2A i 2B.
11.1. Dla obszarów elementarnych zarówno dla zbudowanych jak i potencjalnych określono
dominujące funkcje jako preferowane do ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Dopuszcza się wprowadzenie innych funkcji nie będących w konflikcie
z uwarunkowaniami rozwojowymi. Również w/w części graficznej określono zasady
przekształceń obszarów zabudowanych. Poniżej przedstawiono orientacyjne powierzchnie
obszarów potencjalnej zabudowy oraz dla porównania w podobnych grupach funkcjonalnych
pow. obszarów zabudowanych w większości wymagających rehabilitacji, przy czym:
M, MU - to mieszkalnictwo i mieszkalnictwo z usługami
U, PP, RP - to usługi komercyjne, publiczne, przetwórstwo, działalność wytwórcza,
obsługa rolnictwa
UT – zabudowa turystyczno-rekreacyjna

Miejscowość

I. Kretomino
II. Bonin
III. Cewlino
IV. Manowo
V. Wyszebórz
VI. Wyszewo
VII. Kliszno
VIII. Rosnowo
IX. Policko
Ogółem

Obszary potencjalne zabudowy
P. orientacyjne w ha
Funkcje dominujące
M
U
UT
PP
MU
RP
120
68
20
18
20
20
24
50
20
10
22
2
41
22
10
16
6
10
10
25
14
11
2
9
287
162
121
570

Obszary istniejącej zabudowy
P. orientacyjne w ha
Funkcje dominujące
M
U
UT
PP
MU
RP
36
4
14
12
17
22
12
10
11
23
6
5
1
30
5
15
1
158
51
15
224

W/w obszary wymagają nakładów na pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną
i komunikację.
11.2. Strefy strategiczne.
Ze względu na potencjał obszarowy, zainteresowanie inwestorów oraz możliwości uzbrojenia
technicznego określa się następujące strefy strategiczne:
a) strefa podmiejska Koszalina dynamicznie rozwijająca się – obejmująca obszary potencjalne:
- w m. Kretomino koncentracji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z infrastrukturą
społeczną oraz koncentracji przedsięwzięć sektora prywatnego (po obu stronach
istn. drogi nr 11).
- w m. Bonin koncentracji usług lokalnych i wyższego rzędu o charakterze komercyjnym
i publicznym oraz obszarów zabudowy mieszkaniowej. Obszary te z racji położenia i możliwości
uzbrojenia znajdują się w sferze zainteresowania inwestycyjnego i mają wszelkie predyspozycje
do dynamicznego rozwoju
b) strefa obsługi turystyki i komunikacji tranzytowej kształtuje się przy drodze krajowej nr 11
m. m. Manowo, Wyszewo, Kliszno.
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c) strefa unikalnej atrakcyjności dla rekreacji i turystyki obejmuje atrakcyjne obszary określone
w części graficznej nr 2A i 2B między innymi m. Policko.
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ROZDZIAŁ
IV
POLITYKA PLANISTYCZNA

Studium jest elementem strategii rozwoju gminy przedstawiającym problematykę
zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zawartych w studium zasad polityki przestrzennej
przez samorząd odbywa się poprzez działania planistyczne obejmujące sporządzanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ustala się obowiązek sporządzania w pierwszym rzędzie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących przedmiot szczególnego
zainteresowania gminy:
1. miejscowość Kretomino obszar koncentracji przedsięwzięć sektora prywatnego oznaczone
symbolami I.2 - I.5.
1a. w obrębie Kretomino w obszarze zmiany studium oznaczonym numerem 1, w którym
wyznaczono obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 ustala się obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
2. miejscowość Kretomino obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z infrastrukturą społeczną i usługami oznaczone symbolami I.1 i I.6.
3. miejscowość Bonin obszary koncentracji usług użyteczności publicznej, usług lokalnych
i zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolami II.1, II.2, II.9 - II.11.
3a. Teren rolniczy w obrębie Bonin, oznaczony na rysunku studium (Kierunki polityki
przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali 1:25000 Nr 2A) symbolem 3EE –dopuszcza
się lokalizację elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. Wewnątrz tych terenów wyznacza się strefy ochronne elektrowni
wiatrowych, związane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu. Ustala się maksymalną moc wszystkich elektrowni wiatrowych do
50MW (zlokalizowanych na terenie 3EE i 4EE). Dopuszcza się lokalizację elektrowni
wiatrowych pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Dopuszcza się lokalizację wież i stacji bazowych telefonii
komórkowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
3b. Teren rolniczy w obrębie Cewlino, oznaczony na rysunku studium (Kierunki polityki
przestrzennej gminy Manowo - Plansza w skali 1:25000 Nr 2A) symbolem 4EE –dopuszcza
się lokalizację elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. Wewnątrz tych terenów wyznacza się strefy ochronne elektrowni
wiatrowych, związane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu. Ustala się maksymalną moc wszystkich elektrowni wiatrowych do
50MW (zlokalizowanych na terenie 3EE i 4EE). Dopuszcza się lokalizację elektrowni
wiatrowych pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Dopuszcza się lokalizację wież i stacji bazowych telefonii
komórkowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. miejscowość Manowo obszary zabud. mieszkaniowej oraz usług o charakterze publicznym
i komercyjnym oznacz. symb. IV.1 - IV.8.
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5. miejscowość Policko obszary o unikalnej atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obejmujące
zabytkowe założenie pałacowo parkowe i potencjalne tereny zabudowy rezydencyjnej,
rekreacyjnej oraz turystycznej oznaczone symbolami IX.1 - IX.4.
6. miejscowość Kliszno obszary usług turystycznych i obsługi komunikacji tranzytowej,
oznaczone symbolami VII.1 - VII.5.
7. opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami strefy obiektów chronionych i strefy
obiektów szkodliwych.
8. opracować zgodnie z opinią Woj. Konserwatora Przyrody specjalistyczną inwentaryzację
przyrodniczą, która powinna być wykorzystana w dalszych opracowaniach.
W obrębie Kretomino w obszarach zmiany studium wyznacza się tereny oznaczone numerami
od 1 do 5, dla których Gmina Manowo zamierza sporządzić miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Na terenach tych wyznaczone zostały również obszary
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
Na powyższych terenach nie wyklucza się dokonywania scaleń i podziału nieruchomości.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą być sprzeczne z uwarunkowaniami
i kierunkami polityki przestrzennej określonymi w studium.
Wnioski z uwarunkowań rozwoju oraz kierunki polityki przestrzennej gminy wynikające
z niniejszego studium są podstawą do sporządzenia „strategii rozwoju gminy”, której
opracowanie uznaje się za celowe i pilne.
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ROZDZIAŁ V
Z M I A N Y W S T U D IU M U WA R UN KO WA Ń I K I E R U N K Ó W
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MANOWO

1.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębach Wyszebórz, Dęborogi, Cewlino
i Manowo przyjęta uchwałą nr VI/37/2003 z dnia 26.02.2003 r.
UCHWAŁA Nr VI/37/2003
Rady Gminy w Manowie
z dnia 26 lutego 2003 roku.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębach Wyszebórz, Deborogi, Cewlino i Manowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy w Manowie uchwala,
co następuje:
§1
Na podstawie uchwały nr XXXIX/305/2002 Rady Gminy w Manowie z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo dokonuje się zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/105/99
Rady Gminy w Manowie z dnia 29 grudnia 1999 r.:
1)
w obrębach Wyszebórz i Dęborogi na obszarach o łącznej powierzchni 390,12 ha
(obszary oznaczone na załączniku do uchwały symbolami 1EE i 2EE);
2)
w obrębie Cewlino na obszarze o łącznej powierzchni 14,05 ha (obszar oznaczony
na załączniku do uchwały symbolem 2U, MNj);
3)
w obrębie Manowo na obszarze o łącznej powierzchni 1,63 ha (obszar oznaczony
na załączniku do uchwały numerem 1U, MNj).
§2
1.

Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszarów:
1) w obrębie Wyszebórz, obejmujących działki o numerach: 26/1, 34/1, 58/4, 152/2, 229,
233, 241/2, 241/4, 241/5, działki nr 230/1 i 230/2 powstałe z podziału działki nr 230,
działki nr234/2 i 234/3 powstałe z podziału działki nr 234/1, działki nr 236/3 i 236/4
powstałe z podziału działki nr 236/1, działki nr 240/2, 240/3 i 240/4 powstałe
z podziału działki nr 240/1, i części działek nr 154, 236/2, 242, oraz w obrębie Dęborogi
obejmujących część działki nr 7/1 i działki o numerach: 1/8, 2/1, 4/27, 5/2, 6, 9, a także
działki nr 1/25 i 1/23 i część działki nr 1/24 powstałe z podziału działki
nr 1/19, na farmę elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy do 50 MW
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Dopuszcza się
lokalizację farmy elektrowni wiatrowych pod warunkiem spełnienia niezbędnych
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wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Szczegółową lokalizację
poszczególnych elektrowni wiatrowych należy uzgodnić na etapie sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Dowództwem Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej w Warszawie,
2) w obrębie Cewlino, obejmującego działki nr 128/1, 129/1 i 131/1, pod funkcję
usługową, w tym rzemieślniczą, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
jako funkcji
towarzyszącej,
oraz
niezbędną infrastrukturę
techniczną
i komunikacyjną. Uciążliwości usług rzemieślniczych winny zamykać się w granicach
własnych działek. Minimalne wielkości działek budowlanych, kąty nachylenia dachów
oraz materiały ich pokrycia należy ustalić na etapie sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
3) w obrębie Manowo, obejmującego części działek 205 i 230 pod funkcję mieszkaniową
jednorodzinną i usługową oraz niezbędną infrastrukturę komunikacyjną. Lokalizacja
zabudowy nie może kolidować z projektowaną obwodnicą. Minimalne wielkości działek
budowlanych, kąty nachylenia dachów oraz materiały ich pokrycia należy ustalić
na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2.
Na etapie opracowywania projektów budowlanych dla poszczególnych obiektów
realizowanych na obszarach niniejszej zmiany Studium wymagane jest uzgodnienie
ich odwodnienia z właściwym oddziałem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
3.
Ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo
dla poszczególnych jednostek strukturalnych.
§3
(utracił moc)
§4
Integralną częścią uchwały jest rysunek Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w skali 1: 25 000, stanowiący załącznik
do uchwały.
§5
Na obszarach objętych niniejszą zmianą tracą moc ustalenia studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwała Nr XVI/105/99
rady Gminy w Manowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w zakresie planowanych funkcji. Pozostałe
ustalenia zachowuje się bez zmian zgodnie ze Studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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2.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębie Rosnowo przyjęta uchwałą nr
X/68/2003 z dnia 25.06.2003 r.
UCHWAŁA Nr X/68/2003
Rady Gminy w Manowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo w obrębie Rosnowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) i art. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy w Manowie uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie uchwały nr XLI/327/2002 Rady Gminy w Manowie z dnia 18 września
2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminyManowo,
dokonuje się zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego
uchwałą Nr XVI/105/99 Rady Gminy w Manowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w obrębie
Rosnowo na obszarze o łącznej powierzchni 8,37 ha (obszar oznaczony
na załączniku do uchwały symbolem P, S, U/M).
§2
1.

Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszaru w obrębie Rosnowo,
obejmującego działki nr 114/1, 114/2, 115, 116/1, 116/2, 117÷124 oraz części działek
nr 110, 112/2 i 113 pod zabudowę przemysłową, składową i usługową, z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
2.
Obszar zmiany studium znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Dolina Radwi”. W związku z powyższym:
1)
obowiązują na nim nakazy i ograniczenia zgodne z przepisami szczególnymi,
określającymi zasady zagospodarowania stref chronionego krajobrazu,
2)
urządzenia emitujące uciążliwości winny być lokalizowane w odpowiednio
do tego celu przystosowanych budynkach,
3)
należy sporządzić kompleksowy raport o oddziaływaniu planowanych
przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
zastosowania najlepszych dostępnych technologii.
3.
Minimalne wielkości działek budowlanych, kąty nachylenia dachów oraz materiały
ich pokrycia należy ustalić na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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4.

Na etapie opracowywania projektów budowlanych wymagane jest uzgodnienie
ich odwodnienia z właściwym oddziałem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
5.
Ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo
dla wsi Rosnowo.
§3
(utracił moc)
§4
Integralną częścią uchwały jest rysunek Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w skali 1: 25 000, stanowiący załącznik
do uchwały.
§5
Na obszarze objętym niniejszą zmianą tracą moc ustalenia studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwała Nr XVI/105/99
rady Gminy w Manowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w zakresie planowanych funkcji. Pozostałe
ustalenia zachowuje się bez zmian zgodnie ze Studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Manowo.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ROZDZIAŁ VI. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA
USTALEŃ ZMIANY STUDIUM
Przyjęte rozwiązania i ustalenia zostały zainicjowane Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady
Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2007r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo
dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino. Przedmiotem zmiany
studium jest przeznaczenie obszarów określonych w załączniku nr 1 do uchwały pod
farmę elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną.
Procedura opracowania zmiany studium spełnia wymogi Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się branży produkujących
odnawialną energię elektryczną. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne oraz
nasze zobowiązania związane z ratyfikacją Protokołu z Kioto oraz przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej, Minister Gospodarki zobowiązał zakłady energetyczne do zakupu
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Udział ten zwiększany jest w każdym roku i
ma osiągnąć 15% w 2020 roku. Dla gminy Manowo lokalizacja farm wiatrowych będzie
miała również wymiar ekonomiczny - wpływy z podatków.
W celu ochrony terenów przyległych do wyznaczonych w studium obszarów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, na których dopuszcza się lokalizacje elektrowni wiatrowych
wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, zaleca się sytuowanie urządzeń do produkcji
energii elektrycznej z wiatru w taki sposób, aby ich potencjalna uciążliwość zawierała się
we wskazanym rysunkiem zmiany studium obszarze określonym granicami zmiany.
Szczegółowe lokalizacje elektrowni będą określone na etapie sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

