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PozŁ ń4Ń 
 

UCHWAIA NR XXXIł2ŃŃłŃ8 
Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 25 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia zasad od”Jatno`ci za usJugi 
`wiadczone ”rzez Przedszkole Miejskie w IobzieŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 i artŁ 40 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gmin-
nym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, 
Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203, Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, 
”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) oraz artŁ 14 ustŁ 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 rŁ o systemie 
o`wiaty (ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 256, ”ozŁ 2572, Nr 273, ”ozŁ 2703 i Nr 281, ”ozŁ 2781; z 2005 rŁ Nr 17, 
”ozŁ 141, Nr 94, ”ozŁ 788, Nr 122, ”ozŁ 1020, Nr 131, ”ozŁ 1091, Nr 167, ”ozŁ 1400 i Nr 249, ”ozŁ 2104; 
z 2006 rŁ Nr 144, ”ozŁ 1043, Nr 208, ”ozŁ 1532 i Nr 227, ”ozŁ 1658; z 2007 rŁ Nr 42, ”ozŁ 273, Nr 80, 
”ozŁ 542, Nr 115, ”ozŁ 791, Nr 120, ”ozŁ 818, Nr 180, ”ozŁ 1280 i Nr 181, ”ozŁ 1292 oraz z 2008 rŁ Nr 70, 
”ozŁ 416 i Nr 145, ”ozŁ 917) Rada Miejska w Iobzie uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ W uchwale Nr XVIł85ł07 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 26 ”audziernika 2007 rŁ w s”rawie ustalenia 
zasad od”Jatno`ci za usJugi `wiadczone ”rzez Przedszkole Miejskie w Iobzie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio-
”omorskiego Nr 120, ”ozŁ 2229) § 1 ustŁ 1 otrzymuje nastę”ujące brzmienie: 

  ｭ1Ł Ustala się o”Jatę za `wiadczenia Przedszkola Miejskiego w Iobzie, ”rzekraczające realizację ”odstawy 
”rogramowej wychowania ”rzedszkolnego, w wysoko`ci 146 zJ miesięcznie od dzieckaŁｬŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi IobzaŁ 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚY 
 

ślwbieta KobiaJka 

PozŁ ń4ń 
 

UCHWAIA NR XXIVłń68ł2ŃŃ8 
Rady Gminy Manowo 

z dnia 27 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Manowo 
dla czę`ci wsi Policko w obrębie ŚęborogiŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880)  
Rada Gminy Manowo uchwala, co nastę”uje: 
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ROźŚźIAI I 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr IXł63ł2007 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Manowo uchwalo-
nego uchwaJą Nr XVIł105ł99 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 1999 rŁ, zmienionego uchwaJą 
Nr XXXIł194ł2005 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2005 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego gminy Manowo dla czę`ci wsi Policko w obrębie Śęborogi, zwany dalej ”lanemŁ 

2Ł Planem są objęte tereny o ”owierzchni 11,52 haŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy usJugowej i mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i komunikacyjnąŁ 

4Ł Granice ”lanu okre`lono na zaJączniku nr 1 do uchwaJyŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Manowo dla obsza-

ru objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 2 do uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 3 do uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach 
”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 4 do uchwaJyŁ 

§ 2Ł Na terenie objętym niniejszą uchwaJą nie wystę”ują obszary chronioneŁ 

§ 3Ł 1Ł Ustalenia w zakresie obrony cywilnej dla caJego obszaru ”lanu: 

1) ”rojektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci zgod-
nie z wymaganiami obrony cywilnej okre`lonymi odrębnymi ”rze”isami; 

2) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie ludno`ci z awaryjnych studni 
”ublicznych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) o`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów znajdujących się na obszarze ”lanu nalewy ”rojektować 
w s”osób umowliwiający szybkie ”rzystosowanie do ”otrzeb obrony cywilnejŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie ”owiązaL infrastruktury technicznej i komunikacji dla caJego obszaru ”lanu z ukJa-
dem zewnętrznym: 

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego znajdującego się we wsi Policko; 
2) `cieki sanitarne - docelowo od”rowadzenie do istniejącej, komunalnej oczyszczalni `cieków znajdującej się 

we wsi Bonin za ”o`rednictwem istniejącej i ”rojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 
3) wody o”adowe - do”uszcza się od”rowadzenie do istniejącego systemu rowów melioracyjnych i stawów 

retencyjnych, za ”o`rednictwem ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowej; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej `redniego na”ięcia, znajdującej się we wsi Policko; 
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej znajdującej się we wsi Policko; 
6) komunikacja - ”owiązanie z istniejącą, ”ubliczną drogą ”owiatową we wsi PolickoŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla caJego obszaru ”lanu: 

1) woda - z ”rojektowanego wodociągu komunalnego w drodze 01KŚW lub drogach znajdujących się ”oza 
”lanem; 

2) zao”atrzenie w cie”Jo - indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne s”osoby zao”atrzenia w cie”Jo, wyko-
rzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej s”rawno`ci z zastosowaniem ”aliw ekologicznych; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych - z dachów obiektów kubaturowych na wJasną dziaJkę; z drogi do”uszcza 
się od”rowadzenie wód do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej; wody o”adowe lub rozto”owe, ”ocho-
dzące z ”owierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Pro”onu-
je się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód o”adowych i rozto”owych, ”ochodzących 
z dachów obiektów kubaturowych w celu ich ”óuniejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, 
czynno`ciach ”orządkowych it”Ł; 
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4) od”rowadzenie `cieków - do ”rojektowanych zbiorników bezod”Jywowych lub ”rzydomowych oczyszczalni 

`cieków; docelowo wymagane jest ”odJączenie do lokalnej lub komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
5) usuwanie staJych od”adów komunalnych - ”o segregacji na obszarze nieruchomo`ci, od”ady te winny być 

zagos”odarowywane ”rzez s”ecjalistyczne ”rzedsiębiorstwa; 
6) elektroenergetyka - z ”rojektowanej sieci energetycznej w drodze 01KŚW lub drogach znajdujących się ”o-

za ”lanem; 
7) telekomunikacja - z ”rojektowanej sieci kablowej w drodze 01KŚW lub drogach znajdujących się ”oza ”lanem; 
8) na obszarze ”lanu zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej; 
9) do”uszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, ”rzebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istnie-

jących sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeL inwynierskichŁ Śo”uszcza się realizację innych sieci niskona”ię-
ciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innychŁ Śo”uszcza się  
realizację innych urządzeL infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji  
inwestycjiŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o ”rojektowane zjazdy z drogi 01KŚW; 
2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dziaJek 

wJasnych, tjŁ: 
a) dla obiektów usJugowych nalewy ”rzyjąć co najmniej 2 miejsca na 1 ”unkt usJugowy (skle”, fryzjer, biu-

ro it”Ł) albo co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy w handlu lub ”o-
wierzchni uwytkowej innych usJug, 

b) nalewy ”rzyjąć co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanieŁ 

5Ł Ustalenia w zakresie stref ochronnych dla na”owietrznych sieci `redniego na”ięcia dla caJego obszaru 
”lanu - w strefach ochronnych linii `redniego na”ięcia, wyznaczonych na rysunku ”lanu, obowiązują ustalenia 
dla ”oszczególnych ty”ów obiektów wedJug ”rze”isów odrębnych, tjŁ: 

1) obowiązuje zakaz zabudowy w ”asie technicznym o szeroko`ci 7,50 m od osi linii `redniego na”ięcia do 
granicy strefyŁ źakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ”rzecinających strefęŁ źago-
s”odarowanie w obszarze ”asa technicznego winno być uzgodnione z gestorem sieci; 

2) do”uszcza się zmianę ustaleL dla strefy, ”od warunkiem dotrzymania warto`ci do”uszczalnych natęwenia 
”ola elektrycznegoŁ S”eJnienie tego warunku ”owinno być stwierdzone zgodnie z odrębnymi ”rze”isami w 
drodze szczegóJowych obliczeL, ”omiarów modelowych lub ”omiarów w otoczeniu istniejących sieci; 

3) do”uszcza się likwidację strefy ”o skablowaniu linii `redniego na”ięciaŁ 

6Ł Ustalenia w zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci dla caJego obszaru ”lanu: 

1) ”ro”onuje się ”odziaJy nieruchomo`ci zgodne z rysunkiem ”lanu; 
2) w ”rzy”adku realizacji innych ”odziaJów niw ”ro”onowane w”rowadza się nastę”ujące ustalenia: 

a) minimalna wielko`ć dziaJki mieszkaniowej jednorodzinnej, usJugowo - mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usJugowej: 1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki mieszkaniowej i usJugowej: 24,0 m, 
c) kąt ”oJowenia ”o”rzecznych granic dziaJki mieszkaniowej i usJugowej w stosunku do ”rzylegJych linii 

rozgraniczających ulice: od 60° do 120°, 
d) dla dziaJek ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę techniczną i komunikacyjną nie ustala się zasad i warun-

ków ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska dla caJego obszaru ”lanu: 

1) wymagana jest ochrona i uzu”eJnianie istniejącego, szlachetnego drzewostanuŁ Przed ”rzystą”ieniem do 
nowego zagos”odarowania terenu nalewy ”rze”rowadzić szczegóJową inwentaryzację drzew i zakrzewieL 
wraz z oceną ich stanu sanitarno - zdrowotnegoŁ W wy”adku wycinki drzew nalewy na obszarze jednostki 
”osadzić nowe egzem”larze, ”rzyjmując równowawnik: 1 drzewo wycięte - 5 nowych nasadzeL; 

2) nowo w”rowadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymiŁ 
źieleL winna być lokalizowana w formie gru” drzew i krzewów; 

3) w ”rzy”adku lokalizacji ”arkingu terenowego ”owywej 10 miejsc ”ostojowych nalewy w”rowadzić zadrze-
wienia w stosunku: 2 drzewa na 1 miejsce ”arkingowe; 

4) do”uszcza się realizację oczek wodnych (zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych) na obszarze caJego ”lanu; 
5) nalewy zachować otwarte koryto istniejącego rowu odwadniającego, do”uszcza się realizację kJadek i ”rze-

”ustówŁ Wymagane jest zachowanie obecnego kierunku od”Jywu wód; 
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6) w celu umocnienia brzegów cieków i oczek wodnych (zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych) nalewy za-

stosować obudowę biologiczną lub obudowę z materiaJów naturalnych; 
7) dla caJego obszaru ”lanu ”rzyjmuje się ”oziom haJasu w `rodowisku jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od 

zabudowę mieszkaniowąŁ 

8Ł Ustalenia inne dla caJego obszaru ”lanu: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z ”lacem budowy; 
2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, na”owietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej; do”usz-

cza się wyJącznie ”rzebudowę istniejących sieci na”owietrznych i budowę nowych, na”owietrznych trafo-
stacji; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących reklam; do”uszcza się wyJącznie lokalizację szyldów umiesz-
czonych na `cianach zewnętrznych budynków; roz”lanowanie szyldów winno stanowić jednolitą kom”ozy-
cję, nie sz”ecącą elewacji budynków; 

4) obowiązuje zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów budowlanych; 
5) drogi ”owarowe nalewy wyznaczyć zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Przeciw”owarowe zao”atrzenie wodne 

winno od”owiadać ”rze”isom odrębnymŁ 

§ 4Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt osi 
od”owiednich linii z rysunku ”lanuŁ 

ROźŚźIAI II 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 5Ł Ustalenia dla terenów o symbolach 1MN o ”owierzchni 2,31 ha, 3MN o ”owierzchni 2,99 ha, 4MN 
o ”owierzchni 1,40 ha i 6MN o ”owierzchni 1,60 ha: 

1) tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąŁ W skJad niniejszej zabudowy mogą 
wchodzić wolnostojące budynki mieszkalne i wolnostojące budynki gos”odarcze, w tym garawe dla samo-
chodów osobowych; 

2) ukJad budynków na ”oszczególnych ”osesjach winien tworzyć wewnętrzne ”odwórza; 
3) budynki tworzące ”ierzeję drogi 01KŚW winny być ustawione kalenicowo do tej drogi, w gJębi ”osesji bu-

dynki mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo do tej drogi; wyjątek stanowią ”osesje narowne, 
w których budynki tworzące ”ierzeję drogi 01KŚW i znajdujące się w gJębi ”osesji mogą być ustawione ka-
lenicowo lub szczytowo; 

4) obrysy budynków winny być roz”lanowane na ”rostokącie, do”uszcza się lokalizację ganków ”oza obrysa-
mi budynków mieszkalnych; 

5) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
6) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) nalewy zachować minimum 60% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
8) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 30%; 
9) ”ro”onuje się w”rowadzenie zadrzewieL i oczek wodnych (zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych) zgod-

nie rysunkiem ”lanu; 
10) ustalenia dla budynków mieszkalnych: 

a) ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20 m nŁ”ŁtŁ, 
b) wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do naj-

wywszej kalenicy, nie wywsza niw 9,0 m, 
c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe; do”uszcza się ”od”iwniczenie 

budynków, 
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwus”adowe, ”roste lub naczóJkoweŁ Ustala się kierunki 

gJównych kalenic zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką, drewnianym gontem lub 
strzechąŁ Kolory ceramicznych ”okryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów mate-
riaJu (czerwienie i brązy)Ł Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, w ksztaJcie bawolego oka albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto-
”adJych do kalenicy gJównego dachu, 

e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowa; 

11) ustalenia dla budynków gos”odarczych, w tym garawy: 
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a) ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 0,30 m nŁ”ŁtŁ, 
b) wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do naj-

wywszej kalenicy, nie wywsza niw 6,0 m, 
c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, 
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwus”adowe, ”roste lub naczóJkoweŁ Ustala się kierunki 

gJównych kalenic zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką, drewnianym gontem lub 
strzechąŁ Kolory ceramicznych ”okryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów mate-
riaJu (czerwienie i brązy)Ł Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, w ksztaJcie bawolego oka albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto-
”adJych do kalenicy gJównego dachu, 

e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowaŁ 

§ 6Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 2WS o ”owierzchni 0,18 ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od wody ”owierzchniowe `ródlądowe; 
2) do”uszcza się realizację ”omostów i innych elementów maJej architekturyŁ 

§ 7Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 5UMN,UT o ”owierzchni 1,70 ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usJug turystykiŁ W skJad niniejszej zabu-
dowy mogą wchodzić wolnostojące budynki mieszkalne, wolnostojące budynki mieszkalno-usJugowe, wol-
nostojące budynki usJugowe i wolnostojące budynki gos”odarcze, w tym garawe; 

2) ukJad budynków na ”oszczególnych ”osesjach winien tworzyć wewnętrzne ”odwórza; 
3) budynki tworzące ”ierzeję drogi 01KŚW winny być ustawione kalenicowo do tej drogi, w gJębi ”osesji bu-

dynki mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo do tej drogi; 
4) obrysy budynków winny być roz”lanowane na ”rostokącie, do”uszcza się lokalizację ganków ”oza obrysa-

mi budynków mieszkalnych i usJugowych; 
5) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
6) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) nalewy zachować minimum 70% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
8) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 10%; 
9) ”ro”onuje się w”rowadzenie zadrzewieL zgodnie rysunkiem ”lanu; 
10) ustalenia dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usJugowych i usJugowych: 

a) ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20 m nŁ”ŁtŁ, 
b) wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do naj-

wywszej kalenicy, nie wywsza niw 12,0 m, 
c) maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe; do”uszcza się ”od”iwniczenie 

budynków, 
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwus”adowe, ”roste lub naczóJkoweŁ Ustala się kierunki 

gJównych kalenic zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką, drewnianym gontem lub 
strzechąŁ Kolory ceramicznych ”okryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów mate-
riaJu (czerwienie i brązy)Ł Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, w ksztaJcie bawolego oka albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto-
”adJych do kalenicy gJównego dachu, 

e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowa; 

11) ustalenia dla budynków gos”odarczych, w tym garawy: 
a) ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 0,30 m nŁ”ŁtŁ, 
b) wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do naj-

wywszej kalenicy, nie wywsza niw 6,0 m, 
c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, 
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwus”adowe, ”roste lub naczóJkoweŁ Ustala się kierunki 

gJównych kalenic zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką, drewnianym gontem lub 
strzechąŁ Kolory ceramicznych ”okryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów mate-
riaJu (czerwienie i brązy)Ł Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, w ksztaJcie bawolego oka albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto-
”adJych do kalenicy gJównego dachu, 
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e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowaŁ 

§ 8Ł Ustalenia dla terenów o symbolach 7U,MN o ”owierzchni 0,15 ha i 8U,MN o ”owierzchni 0,11 ha: 

1) tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową i mieszkaniową jednorodzinnąŁ W skJad niniejszej zabudowy 
mogą wchodzić wolnostojące budynki mieszkalne, wolnostojące budynki mieszkalno-usJugowe, wolnostoją-
ce budynki usJugowe i wolnostojące budynki gos”odarcze, w tym garawe; 

2) do”uszcza się ”rzeniesienie na teren 7U,MN zabytkowego budynku mieszkalnego (zabytkowa chaJu”y 
z miejscowo`ci M`cice, ulŁ BaJtycka 2 lub ”odobna), o gabarytach innych niw ustalone dla niniejszego terenuŁ 
Przeniesienie budynku winno być ”rze”rowadzone zgodnie z wytycznymi wJa`ciwego konserwatora zabyt-
kówŁ Ochronie ”odlega forma architektoniczna obiektu we wszystkich jej elementach (wysoko`ć, forma da-
chu, kom”ozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiaJ budowlany) oraz funkcja 
obiektu, której ewentualna zmiana wymaga zgody wJa`ciwego konserwatora zabytkówŁ Wszelkie zmiany 
w obiekcie zabytkowym wymagają zezwolenia wJa`ciwego konserwatora zabytków; 

3) ukJad budynków na ”oszczególnych ”osesjach winien tworzyć wewnętrzne ”odwórza; 
4) budynki tworzące ”ierzeję drogi 01KŚW winny być ustawione kalenicowo do tej drogi, w gJębi ”osesji bu-

dynki mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo do tej drogi; 
5) obrysy budynków winny być roz”lanowane na ”rostokącie, do”uszcza się lokalizację ganków ”oza obrysa-

mi budynków mieszkalnych i usJugowych; 
6) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
7) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) nalewy zachować minimum 50% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
9) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 40%; 
10) ustalenia dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usJugowych i usJugowych: 

a) ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20 m nŁ”ŁtŁ, 
b) wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do naj-

wywszej kalenicy, nie wywsza niw 9,0 m, 
c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe; do”uszcza się ”od”iwniczenie 

budynków, 
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwus”adowe, ”roste lub naczóJkoweŁ Ustala się kierunki 

gJównych kalenic zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką, drewnianym gontem lub 
strzechąŁ Kolory ceramicznych ”okryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów mate-
riaJu (czerwienie i brązy)Ł Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, w ksztaJcie bawolego oka albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto-
”adJych do kalenicy gJównego dachu, 

e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowa; 

10) ustalenia dla budynków gos”odarczych, w tym garawy: 
a) ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 0,30 m nŁ”ŁtŁ, 
b) wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do naj-

wywszej kalenicy, nie wywsza niw 6,0 m, 
c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, 
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwus”adowe, ”roste lub naczóJkoweŁ Ustala się kierunki 

gJównych kalenic zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką, drewnianym gontem lub 
strzechąŁ Kolory ceramicznych ”okryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów mate-
riaJu (czerwienie i brązy)Ł Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, w ksztaJcie bawolego oka albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto-
”adJych do kalenicy gJównego dachu, 

e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowaŁ 

§ 9Ł Ustalenia dla ”rywatnej drogi wewnętrznej o symbolu 01KŚW o ”owierzchni 1,08 ha: 

1) obowiązuje szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem ”lanu, tjŁ: minimalna - 6,0 m 
i maksymalna - 25,0 m; 

2) ustala się nasadzenie alei drzew zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) docelowo nawierzchnia drogi winna być ”okryta brukiem lub kostką kamienną; 
4) w liniach rozgraniczających drogi nalewy wykonać: 
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a) linię energetyczną niskiego na”ięcia; do”uszcza się realizację linii energetycznej `redniego na”ięcia, 
b) linię telekomunikacyjną, 
c) wodociąg o `rednicy ŚN od 80 mm do 150 mm, 
d) do”uszcza się realizację komunalnej lub lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy ŚN od 150 mm 

do 200 mm, 
e) do”uszcza się realizację o`wietlenia drogi, 
f) do”uszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę o `rednicy ŚN minimum 

300 mmŁ 

ROźŚźIAI III 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ ńŃŁ Śla terenów o symbolach 1MN, 3MN, 4MN, 5MN,UT, 6MN, 7U,MN, 8UłMN ustala się 20% stawkę, 
sJuwącą do naliczania jednorazowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, w momencie zby-
wania nieruchomo`ci ”rzez obecnego wJa`cicielaŁ Śla ”ozostaJych terenów ustala się stawkę 0%Ł 

§ ńńŁ źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych klŁ IV, V i Lz ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, 
w tym klŁ IV o Jącznej ”owierzchni 2,6654 ha za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego na 
”odstawie decyzji o sygnŁ WRiO_-IV-śN-6080-48ł08 z dnia 21 ”audziernika 2008 rŁ 

§ ń2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ManowoŁ 

§ ń3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w ManowieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Jan Prus 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIVł168ł2008 
Rady Gminy Manowo 

z dnia 27 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 141) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźYGNIĘCIś W SPRAWIś UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MPźP 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Manowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu zmiany m”z” wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko 
zJowono uwagę (”ismo z dnŁ 10 li”ca 2008 rŁ, data w”Jywu do Urzędu Gminy Manowo w dnŁ 11 li”ca 2008 rŁ, 
nr kancŁ KO-KP - 02652ł08), w której wniesiono o znaczne obniwenie o”Jaty ”lanistycznej, sJuwącej do nalicza-
nia jednorazowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, w momencie zbywania nieruchomo`ci 
”rzez obecnego wJa`cicielaŁ 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwagi - uwaga uwzględniona: 

W ustaleniach miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Manowo dla czę`ci wsi Policko 
w obrębie Śęborogi uwzględniono ”owywszą uwagę, obniwając o”Jatę ”lanistyczną, sJuwącą do naliczania jedno-
razowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, w momencie zbywania nieruchomo`ci ”rzez 
obecnego wJa`ciciela, z 30% do 20%Ł 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI, źAPISANYCH W PLANIś, INWśSTYCJI ź źAKRśSU 
INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAź źASAŚACH ICH FINANSOWANIA, źGOŚNIś ź PRźśPISAMI O FINANSACH PUBLICźNYCH 

Na obszarze ”lanu nie wystę”ują urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-
snych gminyŁ 

PozŁ ń42 
 

UCHWAIA NR XXIVłń7ńł2ŃŃ8 
Rady Gminy Manowo 

z dnia 27 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie regulaminu ”rzyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkoJach ”rowadzonych ”rzez Gminę ManowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984; Nr 153, 
”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, 
Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, 
”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) 
oraz artŁ 54 ustŁ 7 oraz artŁ 91d ”kt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ - Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ 
Nr 97, ”ozŁ 674; Nr 170, ”ozŁ 1218, Nr 220, ”ozŁ 1600; z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80, ”ozŁ 542, Nr 158, 
”ozŁ 1103, Nr 102, ”ozŁ 689, Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 191, ”ozŁ 1369, Nr 247, ”ozŁ 1821; z 2008 rŁ Nr 145, 
”ozŁ 917), Rada Gminy Manowo uchwala, co nastę”uje: 


