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UCHWAIA NR XXIVłń69ł2ŃŃ8 
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 Manowo w obrębie ManowoŁ 

 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) Ra-
da Gminy Manowo uchwala, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI I 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr IVł27ł2007 Rady Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 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 Manowo w obrębie Manowo, zwany dalej ”lanemŁ 

2Ł Planem są objęte tereny o ”owierzchni 20,99haŁ 

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 ukJadem zewnętrznym: 

1) woda - z istniejącej sieci wodociągowej we wsi Manowo; 
2) `cieki sanitarne - od”rowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Manowo; 
3) wody o”adowe - do”uszcza się od”rowadzenie do istniejącego systemu rowów melioracyjnych, za ”o`red-

nictwem istniejącej lub ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tJocznej wraz 
z ”rze”om”ownią `cieków); 
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4) gaz - z ”rojektowanej sieci `redniego ci`nienia we wsi Manowo; 
5) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej `redniego na”ięcia we wsi Manowo; 
6) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej we wsi Manowo; 
7) komunikacja - ”owiązania z istniejącym i ”rojektowanym ukJadem ulic lokalnych i dojazdowych wsi Mano-

wo; ”owiązania z drogą krajową nr 11 ”o”rzez istniejące skrzywowanie z drogą ”owiatową ”oza obszarem 
”lanu, istniejące skrzywowanie z ulicą dojazdową 05KŚŚ oraz istniejący zjazd ”ubliczny z terenu 12UłP: 
a) ustala się obsJugę nowych inwestycji znajdujących się na obszarze ”lanu ”o”rzez drogę ”owiatową ”o 

”rzebudowaniu skrzywowania tej drogi z drogą krajową nr 11Ł Przebudowa skrzywowania winna być 
wykonana na warunkach zarządcy drogi krajowej, 

b) ustala się obsJugę nowych inwestycji znajdujących się na terenie 12UłP ”rzez drogę krajową nr 11 ”o 
”rzebudowaniu istniejącego zjazdu ”ublicznego z drogi krajowej nr 11 na ten terenŁ Przebudowa zjazdu 
winna być wykonana na warunkach zarządcy drogi krajowej, 

c) ustala się obsJugę terenów 13MNłU i 14MNłU ”o”rzez ulicę dojazdową 05KŚŚ w ”owiązaniu z drogą 
krajową nr 11Ł Obowiązuje zakaz obsJugi innych terenów ”o”rzez ulicę dojazdową 05KŚŚŁ 

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

1) 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; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych - z dachów obiektów kubaturowych na wJasną dziaJkę lub do istniejącej 
kanalizacji deszczowej; z ulic do”uszcza się od”rowadzenie wód do istniejącej lub ”rojektowanej kanalizacji 
deszczowej; wody o”adowe lub rozto”owe, ”ochodzące z ”owierzchni zanieczyszczonych wymagają 
oczyszczenia, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Pro”onuje się realizację zbiorników retencyjnych do groma-
dzenia wód o”adowych i rozto”owych, ”ochodzących z dachów obiektów kubaturowych w celu ich ”óu-
niejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, czynno`ciach ”orządkowych it”Ł; 

3) usuwanie staJych od”adów komunalnych - ”o segregacji na obszarze nieruchomo`ci, od”ady te winny być 
zagos”odarowywane ”rzez s”ecjalistyczne ”rzedsiębiorstwa; 

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej; 
5) ”rzed dokonaniem ”odziaJu niezabudowanych terenów rolniczych na dziaJki budowlane nalewy ”rze”rowa-

dzić ”race melioracyjne, ”rzystosowujące istniejący system drenawowy do nowego zagos”odarowania terenuŁ 
Niniejsze ”race nalewy ”rze”rowadzić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

6) 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 in-
westycji; 

7) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, na”owietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej; do”usz-
cza się wyJącznie ”rzebudowę istniejących sieci na”owietrznychŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie stref ochronnych dla na”owietrznych sieci `redniego i wysokiego na”ięcia dla caJe-
go obszaru ”lanu: 

1) w strefie ochronnej linii wysokiego na”ięcia ”ierwszego i drugiego sto”nia obowiązują ustalenia dla ”o-
szczególnych ty”ów obiektów wedJug ”rze”isów odrębnych, tjŁ: 
a) w I strefie obowiązuje zakaz nowej zabudowy, ”oza obiektami elektroenergetycznymi w ”asie o szero-

ko`ci 7,50m od osi linii wysokiego na”ięcia do granicy strefyŁ źakaz nie dotyczy infrastruktury tech-
nicznej i komunikacyjnej, ”rzecinających strefę, 

b) w II strefie do”uszcza się budowę nowych obiektów, ”rzeznaczonych na czasowy ”obyt ludzi, ”oza 
I strefą w ”asie 20,0m od osi linii wysokiego na”ięcia do granicy strefy, 

c) do”uszcza się zmniejszenie strefy ”ierwszego i drugiego sto”nia, ”od warunkiem dotrzymania warto`ci 
do”uszczalnych natęwenia ”ola elektrycznegoŁ S”eJnienie tego warunku ”owinno być stwierdzone 
w drodze szczegóJowych obliczeL, ”omiarów modelowych lub ”omiarów w otoczeniu istniejących sieci; 

2) w strefie ochronnej linii `redniego na”ięcia, wyznaczonej na rysunku ”lanu, obowiązują ustalenia dla ”o-
szczególnych ty”ów obiektów wedJug ”rze”isów odrębnych, tjŁ: 
a) obowiązuje zakaz zabudowy w ”asie technicznym o szeroko`ci 7,50m od osi linii `redniego na”ięcia do 

granicy strefyŁ źakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ”rzecinających strefęŁ 
źagos”odarowanie w obszarze ”asa technicznego winno być uzgodnione z gestorem sieci, 
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b) do”uszcza się zmianę ustaleL dla strefy, ”od warunkiem dotrzymania warto`ci do”uszczalnych natęwe-
nia ”ola elektrycznegoŁ S”eJnienie tego warunku ”owinno być stwierdzone zgodnie z odrębnymi ”rze”i-
sami w drodze szczegóJowych obliczeL, ”omiarów modelowych lub ”omiarów w otoczeniu istniejących 
sieci, 

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

5Ł 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) minimalna wielko`ć dziaJki mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowo - miesz-

kaniowej jednorodzinnej: 1000m2; 
3) minimalna wielko`ć dziaJki usJugowej: 200m2; 
4) minimalna wielko`ć dziaJki ”rzemysJowej i skJadowej: 2000m2; 
5) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki mieszkaniowej, usJugowej, ”rzemysJowej i skJadowej: 19,00m; 
6) kąt ”oJowenia ”o”rzecznych granic dziaJki mieszkaniowej, usJugowej, ”rzemysJowej i skJadowej w stosunku 

do ”rzylegJych linii rozgraniczających ulice: od 60° do 120°; 
7) dla dziaJek ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę techniczną i komunikacyjną nie ustala się zasad i warunków 

”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

6Ł 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 stanu ich zdrowotno`ciŁ 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) dla caJego obszaru ”lanu za wyjątkiem terenu 12UłP i terenów ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę tech-
niczną ”rzyjmuje się ”oziom haJasu w `rodowisku jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszka-
niowąŁ 

7Ł Ustalenia inne dla caJego obszaru ”lanu: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z ”lacem budowy; 
2) ”oza terenem 12UłP obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących reklam; do”uszcza się wyJącznie lokaliza-

cję reklam umieszczonych na `cianach zewnętrznych budynków; 
3) ”oza terenem 12UłP i ogrodzeniem wokóJ tartaku obowiązuje zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL z ”refa-

brykowanych elementów budowlanych; 
4) 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 1Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 1MW o ”owierzchni 3,72ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z do”uszczeniem zachowania istniejącego 
budynku usJugowego; 

2) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu od linii rozgraniczających ulic; 
3) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
4) nalewy zachować minimum 40% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
5) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 40%; 
6) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
7) ustalenia dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 

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

dynku do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 11,0m, 
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c) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków, 
d) obowiązują dachy ”Jaskie; nie ustala się materiaJów ”okrycia dachów, 
e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 

elewacji winna być ”astelowa, naturalna; 
8) ustalenia dla budynków gos”odarczych, w tym garawy, obsJugujących zabudowę mieszkaniową wielo-

rodzinną: 
a) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru dla nowych budynków nie wywszy niw 0,50m nŁ”ŁtŁ, 
b) dla nowych budynków obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJo-

wonym wej`ciu do budynku do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 4,0mŁ 
Śla istniejących budynków do”uszcza się zachowanie istniejących wysoko`ci, 

c) obowiązuje zabudowa ”arterowa, 
d) dla nowych budynków obowiązują dachy ”Jaskie, nie ustala się materiaJów ”okrycia dachówŁ Śla ist-

niejących budynków do”uszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachówŁ W ”rzy”adku rozbu-
dowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być ”rzekryte dachami tworzą-
cymi wraz z dachami istniejącymi jednolitą caJo`ć, 

e) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 
elewacji winna być ”astelowa, naturalna; obowiązuje zakaz lokalizacji boksów blaszanych; 

9) ustalenia dla istniejącego budynku usJugowego: 
a) do”uszcza się rozbudowę istniejącego budynku usJugowego, 
b) ustala się zachowanie istniejącego ”oziomu ”osadzki ”arteru, 
c) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 6,0m, 
d) obowiązuje zabudowa ”arterowa, 
e) obowiązują dachy ”Jaskie, nie ustala się materiaJów ”okrycia dachów, 
f) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 

elewacji winna być ”astelowa, naturalna; 
10) ustalenia dla istniejącego budynku kotJowni osiedlowej: 

a) do”uszcza się rozbudowę istniejącego budynku kotJowni i ada”tację na cele usJugowe lub mieszkalne, 
b) ustala się zachowanie istniejącego ”oziomu ”osadzki ”arteru, 
c) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 11,0m; ”owywsze ustalenie 
nie dotyczy masztów, anten, kominów it”Ł, 

d) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynku, 
e) obowiązują dachy ”Jaskie, nie ustala się materiaJów ”okrycia dachów, 
f) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych 

elewacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o istniejące lub ”rojektowane zjazdy z ulicy 02KŚL; 
2) obowiązuje zachowanie uwyczenia ”rzejazdu do istniejącej trafostacji, znajdującej się na terenie 2ś; 
3) 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, biuro 

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

b) nalewy ”rzyjąć 1 miejsce na 1 mieszkanieŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego w ulicy 02KŚL; 
2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 02KŚL; 
3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w ulicy 02KŚL; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej w ulicy 02KŚL; 
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej w ulicy 02KŚLŁ 

§ 6Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 2ś o ”owierzchni 0,01ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od istniejącą trafostację; 
2) obowiązuje zakaz ”odziaJu dziaJkiŁ 
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§ 7Ł 1Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 3US o ”owierzchni 0,57ha: 

1) teren ”rzeznacza się na usJugi s”ortu i rekreacji, w tym boisko ”iJkarskie, z do”uszczeniem towarzyszących 
usJug gastronomicznych i handlowych; 

2) nalewy zachować minimum 80% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
3) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 10%; 
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
5) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
6) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 0,30m nŁ”ŁtŁ; 
7) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 6,0m; 
8) obowiązuje jedna kondygnacja; 
9) obowiązują dachy strome od 20° do 51°; symetryczne; dwu- lub czteros”adowe; obowiązuje ”okrycie da-

chówką lub blachodachówkąŁ Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto”adJych do kalenicy gJównego 
dachu; 

10) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-
wacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o ”rojektowane zjazdy z ulicy 01KŚŚ; 
2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dzia-

Jek wJasnych, tjŁ dla obiektów usJugowych nalewy ”rzyjąć co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”o-
wierzchni uwytkowej usJugŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z ”rojektowanego wodociągu komunalnego w ulicy 01KŚŚ; 
2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 01KŚŚ; 
3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w ulicy 01KŚŚ; 
4) elektroenergetyka - z ”rojektowanej sieci energetycznej w ulicy 01KŚŚ; 
5) telekomunikacja - z ”rojektowanej sieci kablowej w ulicy 01KŚŚŁ 

§ 8Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 4ś o ”owierzchni 0,01ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od stację transformatorową; 
2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
3) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy 25m2; 
4) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 4,0m; 
5) obowiązuje jedna kondygnacja; 
6) obowiązuje dach stromy od 30° do 51°; symetryczny, dwu- lub czteros”adowy; obowiązuje ”okrycie da-

chówką lub materiaJami dachówko”odobnymi; 
7) obowiązuje zakaz ”odziaJu dziaJkiŁ 

§ 9Ł 1Ł Ustalenia dla terenów o symbolach 5MN o ”owierzchni 0,30ha, 6MN o ”owierzchni 1,95ha i 7MN 
o ”owierzchni 1,04ha: 

1) tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków gos”odarczych, z wyJączeniem garawy; 
3) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu w odlegJo`ci 6,0m od linii rozgrani-

czających ulicŁ Śo”uszcza się zachowanie budynków znajdujących się ”rzed linią zabudowy; do”uszcza się 
ich remonty i ”rzebudowę; do”uszcza się ich rozbudowę zgodnie z liniami zabudowy obowiązującymi na 
danym terenie; 

4) nalewy zachować minimum 50% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
5) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 40%; 
6) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
7) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
8) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20m nŁ”ŁtŁ; 
9) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 9,0m; 
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10) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe; do”uszcza się ”od-

”iwniczenie budynków; 
11) obowiązują dachy strome od 30° do 51°; symetryczne, dwu- lub czteros”adoweŁ Obowiązuje ”okrycie da-

chówką lub blachodachówkąŁ Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 
mieć dachy ”ul”itowe, albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto”adJych do kalenicy gJównego 
dachu; 

12) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-
wacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o istniejące lub ”rojektowane zjazdy z ulicy 01KŚŚ lub 02KŚL; 
2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dzia-

Jek wJasnych, tjŁ dla obiektów mieszkalnych nalewy ”rzyjąć 2 miejsca na 1 mieszkanieŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z ”rojektowanego wodociągu komunalnego w ulicy 01KŚŚ lub 02KŚL; 
2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej lub ”rojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 

01KŚŚ lub 02KŚL; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, `cieki sanitarne nalewy gromadzić w szczel-
nych, monolitycznych zbiornikach bezod”Jywowych, realizowanych zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
Szczelno`ć zbiornika winna być s”rawdzona i ”rotokolarnie ”otwierdzona ”rzez nadzór architektoniczno - 
budowlany ”rzed oddaniem zbiornika do eks”loatacji i ”o roku od oddania go do uwytkuŁ Inwestor winien 
”rowadzić udokumentowany rejestr zuwytej wody i wywowonych `ciekówŁ _cieki winny być zagos”odaro-
wane ”rzez s”ecjalistyczne ”rzedsiębiorstwoŁ Śo zawiadomienia o roz”oczęciu uwytkowania lub wniosku 
o wydanie decyzji o uwytkowaniu nalewy doJączyć dJugoterminową umowę na odbiór `cieków, ”od”isaną ze 
s”ecjalistycznym ”rzedsiębiorstwemŁ Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, zbiorniki nalewy zlikwidować, 
a budynki ”odJączyć do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w ulicy 01KŚŚ lub 02KŚL; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej lub ”rojektowanej sieci energetycznej w ulicy 01KŚŚ lub 02KŚL; 
5) telekomunikacja - z ”rojektowanej sieci kablowej w ulicy 01KŚŚ lub 02KŚLŁ 

§ ńŃŁ 1Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 8U,źP o ”owierzchni 0,91ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową, w tym usJug zdrowia (”rzychodnia, a”teka it”Ł) oraz na tereny 
zieleni urządzonejŁ Śo”uszcza się zachowanie istniejących lokali mieszkalnych; 

2) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
4) nalewy zachować minimum 70% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
5) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 20%; 
6) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
7) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru dla nowych budynków nie wywszy niw 1,20m nŁ”ŁtŁ; 
8) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 11,0m; 
9) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków; 
10) obowiązują dachy: 

a) ”Jaskie o dowolnym ”okryciu, 
b) lub strome od 30° do 51°; symetryczne, dwu- lub czteros”adoweŁ Obowiązuje ”okrycie dachówką lub 

blachodachówkąŁ Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy 
”ul”itowe, albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto”adJych do kalenicy gJównego dachu, 

c) w ”rzy”adku rozbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być ”rzekryte 
dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi jednolitą caJo`ć; 

11) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-
wacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o istniejące lub ”rojektowane zjazdy z ulicy 02KŚL; 
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2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dzia-

Jek wJasnych, tjŁ dla obiektów usJugowych nalewy ”rzyjąć co najmniej 2 miejsca na 1 ”unkt usJugowy  
(kawiarnia, skle”, fryzjer, biuro it”Ł) albo co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy 
w handlu lub ”owierzchni uwytkowej innych usJugŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego w ulicy 02KŚL; 
2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 02KŚL; 
3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w ulicy 02KŚL; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej w ulicy 02KŚL; 
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej w ulicy 02KŚLŁ 

§ ńńŁ 1Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 9UłMN o ”owierzchni 0,21ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową z mieszkaniami wJa`ciciela usJug lub ”ersonelu; 
2) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu w odlegJo`ci 6,0m od linii rozgrani-

czającej ulicy 02KŚL; 4,0m od linii rozgraniczającej ulicy 04KŚŚ i ciągu ”ieszego 03KŚX; 
3) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
4) nalewy zachować minimum 20% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
5) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 60%; 
6) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
7) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20m nŁ”ŁtŁ; 
8) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 9,0m; 
9) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków; 
10) dla nowych budynków obowiązują dachy strome od 30° do 51°; symetryczne, dwu- lub czteros”adoweŁ 

Obowiązuje ”okrycie dachówką lub blachodachówkąŁ Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę 
lukarn; lukarny winny mieć dachy ”ul”itowe, albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto”adJych do 
kalenicy gJównego dachuŁ W ”rzy”adku rozbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiek-
tów winny być ”rzekryte dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi jednolitą caJo`ć; 

11) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-
wacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o istniejące lub ”rojektowane zjazdy z ulic 02KŚL lub 04KŚŚ; 
2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dzia-

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

fryzjer, biuro it”Ł) albo co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy w handlu lub 
”owierzchni uwytkowej innych usJug, 

b) nalewy ”rzyjąć 1 miejsce na 1 mieszkanieŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego w ulicy 02KŚL lub z ”rojektowanego wodociągu komunal-
nego w ulicy 04KŚŚ; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 02KŚL lub 04KŚŚ; 
3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w ulicy 02KŚL lub 04KŚŚ; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej w ulicy 02KŚL lub 04KŚŚ; 
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej w ulicy 02KŚL lub z ”rojektowanej sieci kablowej w ulicy 

04KŚŚŁ 

§ ń2Ł 1Ł Ustalenia dla terenów o symbolu 10MNłU o ”owierzchni 0,60ha i symbolu 11MNłU o ”owierzchni 
0,53ha: 

1) tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z do”uszczeniem usJug wbudowanych 
o ”owierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących budynków gos”odarczych, z wyJączeniem garawy; 
3) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu w odlegJo`ci 6,0m od linii rozgrani-

czających ulicy 04KŚŚ i ciągu 03KŚX; 
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4) obowiązuje nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem ”lanu w od-

legJo`ci 19,0m od ”oJudniowej granicy terenu 11MNłU; linia ta nie obowiązuje dla zabudowy usJugowej 
i gos”odarczej; 

5) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
6) nalewy zachować minimum 50% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
7) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 40%; 
8) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
9) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20m nŁ”ŁtŁ; 
10) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 9,0m; 
11) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe; do”uszcza się ”od”iw-

niczenie budynków; 
12) dla nowej zabudowy obowiązują dachy strome od 30° do 51°; symetryczne, dwu- lub czteros”adoweŁ Śla 

istniejących budynków do”uszcza się zachowanie istniejących kątów nachylenia dachówŁ W ”rzy”adku 
rozbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być ”rzekryte dachami tworzą-
cymi wraz z dachami istniejącymi jednolitą caJo`ćŁ Obowiązuje ”okrycie dachów dachówką lub blachoda-
chówkąŁ Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy ”ul”itowe, 
albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto”adJych do kalenicy gJównego dachu; 

13) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-
wacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o istniejące lub ”rojektowane zjazdy z ulicy 04KŚŚ; 
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 (kawiarnia, skle”, 

fryzjer, biuro it”Ł) albo co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy w handlu lub 
”owierzchni uwytkowej innych usJug, 

b) dla obiektów mieszkalnych nalewy ”rzyjąć 2 miejsca na 1 mieszkanieŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z ”rojektowanego wodociągu komunalnego w ulicy 04KŚŚ; 
2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 04KŚŚ; 
3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w ulicy 04KŚŚ; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej w ulicy 04KŚŚ; 
5) telekomunikacja - z ”rojektowanej sieci kablowej w ulicy 04KŚŚŁ 

§ ń3Ł 1Ł Ustalenia dla terenu o symbolu 12UłP o ”owierzchni 7,87ha: 

1) teren ”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową z do”uszczeniem obiektów ”rzemysJowych, skJadów i maga-
zynówŁ W ramach zabudowy usJugowej do”uszcza się zabudowę mieszkaniową towarzyszącąŁ Przez zabu-
dowę mieszkaniową towarzyszącą nalewy rozumieć lokale mieszkalne dla wJa`ciciela usJug lub ”ersoneluŁ 
Warunkiem w”rowadzenia zabudowy mieszkaniowej jest wcze`niejsza lub równolegJa realizacja zabudowy 
usJugowejŁ Obowiązuje zakaz lokalizacji: 
a) obiektów wymagających nieobudowanych skJadowisk surowców, materiaJów lub ”roduktów w stanie 

sy”kim, 
b) skJadowisk od”adów niebez”iecznych, 
c) zakJadów ”rzetwarzania od”adów niebez”iecznych, zJomu, autozJomów, wytwórni mas bitumicznych, 
d) grzebowisk dla zwierząt i s”alarni zwJok; 

2) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu w odlegJo`ci 10,0m od linii rozgra-
niczającej drogi krajowej nr 11 oraz w odlegJo`ci 6,0m od linii rozgraniczającej ulicy 04KŚŚ; 

3) nalewy zachować minimum 20% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
4) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 70%; 
5) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; 
6) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20m nŁ”ŁtŁ; 
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7) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 15,0m; ”owywsza wysoko`ć nie obowią-
zuje dla obiektów ty”u: budowle i urządzenia technologiczne, silosy, kosze zasy”owe, kominy, maszty,  
anteny it”Ł; 

8) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków; 
9) obowiązują dachy ”Jaskie, szedowe lub dwus”adowe; nie ustala się materiaJów ”okrycia dachówŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji z drogi krajowej nr 11 lub ulicy 04KŚŚŁ Śo czasu realizacji drogi krajowej 
nr 11 ”o nowym `ladzie (obwodnica wsi Manowo) obowiązuje zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi kra-
jowejŁ Śo tego czasu do”uszcza się obsJugę terenu z istniejącego zjazdu ”ublicznego, zaznaczonego na ry-
sunku ”lanu, ”rzebudowanego na warunkach zarządcy drogi krajowej; 

2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dzia-
Jek wJasnych, tjŁ: 
a) dla obiektów usJugowych nalewy ”rzyjąć co najmniej 2 miejsca na 1 ”unkt usJugowy (kawiarnia, skle”, 

fryzjer, biuro it”Ł) albo co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy w handlu lub 
”owierzchni uwytkowej innych usJug, 

b) dla obiektów ”rzemysJowych nalewy ”rzyjąć co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na 5 zatrudnionych nie 
zamieszkujących wsi ManowoŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego w drodze krajowej nr 11 lub z ”rojektowanego wodociągu 
komunalnego w ulicy 04KŚŚ; do”uszcza się realizację wJasnych ujęć wody do celów technologicznych; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 11 lub 
w ulicy 04KŚŚ; 

3) gaz - z ”rojektowanego gazociągu w drodze krajowej nr 11 lub w ulicy 04KŚŚ; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej w drodze krajowej nr 11 lub z ”rojektowanej sieci ener-

getycznej w ulicy 04KŚŚ; 
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej w drodze krajowej nr 11 lub z ”rojektowanej sieci kablowej w 

ulicy 04KŚŚ; 
6) nową infrastrukturę techniczną nalewy umie`cić ”oza ”asem drogowym drogi krajowej nr 11 za wyjątkiem 

”rzej`ć ”o”rzecznych ”od drogą i bez”o`rednich wJączeL do istniejącej infrastruktury w ”asie drogowymŁ 

§ ń4Ł 1Ł Ustalenia dla terenów o symbolach 13MNłU o ”owierzchni 0,54ha i 14MNłU o ”owierzchni 0,48ha: 

1) tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z do”uszczeniem usJug wbudowanych 
o ”owierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, wolno stojących budynków gos”odarczych, z wyJączeniem garawy; 
3) obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu w odlegJo`ci 8,0m od linii rozgrani-

czającej drogi ”owiatowej, w odlegJo`ci 4,0m od linii rozgraniczającej ulicy 05KŚŚ oraz w odlegJo`ci 10,0m 
od linii rozgraniczającej drogi krajowej nr 11Ł Śo”uszcza się zachowanie budynków znajdujących się ”rzed 
linią zabudowy; do”uszcza się ich remonty i ”rzebudowę; do”uszcza się ich rozbudowę zgodnie z liniami 
zabudowy obowiązującymi na danym terenie; 

4) rozbudowane budynki winny w zamy`le architektonicznym stanowić kom”ozycyjną caJo`ć; 
5) nalewy zachować minimum 40% obszaru dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną; 
6) obowiązuje ”rocent ”owierzchni zabudowy na dziaJce nie większy niw 50%; 
7) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub bliuniaczej; do”uszcza się zachowanie istniejącej zabu-

dowy zwartej; 
8) obowiązuje ”oziom ”osadzki ”arteru nie wywszy niw 1,20m nŁ”ŁtŁ; 
9) obowiązuje wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

do najwywszej kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowej, nie wywsza niw 12,0m; 
10) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków; 
11) dla nowej zabudowy obowiązują dachy strome od 30° do 51°; symetryczne, dwu- lub czteros”adoweŁ Śla 

istniejących budynków do”uszcza się zachowanie istniejących kątów nachylenia dachówŁ W ”rzy”adku 
rozbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być ”rzekryte dachami tworzą-
cymi wraz z dachami istniejącymi jednolitą caJo`ćŁ Obowiązuje ”okrycie dachów dachówką lub blachoda-
chówkąŁ Śo”uszcza się montaw okien ”oJaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy ”ul”itowe, 
albo dwus”adowe symetryczne o kalenicach ”rosto”adJych do kalenicy gJównego dachu; 
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12) wymagane jest wykoLczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-

wacji winna być ”astelowa, naturalnaŁ 

2Ł Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga w zakresie komunikacji w o”arciu o istniejące lub ”rojektowane zjazdy: 
a) do terenu 13MNłU z drogi ”owiatowej znajdującej się ”oza ”lanem lub ulicy 05KŚŚ, 
b) do terenu 14MNłU z ulicy 05KŚŚ; 

2) obowiązuje zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych w ilo`ci wynikającej z ”rogramu inwestycji w obrębie dzia-
Jek wJasnych, tjŁ: 
a) dla obiektów usJugowych nalewy ”rzyjąć co najmniej 2 miejsca na 1 ”unkt usJugowy (kawiarnia, skle”, 

fryzjer, biuro it”Ł) albo co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy w handlu lub 
”owierzchni uwytkowej innych usJug, 

b) nalewy ”rzyjąć 1 miejsce na 1 mieszkanieŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie ”rzyJączy infrastruktury technicznej: 

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego w drodze ”owiatowej znajdującej się ”oza ”lanem lub ulicy 
05KŚŚ; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ”owiatowej znajdu-
jącej się ”oza ”lanem lub ulicy 05KŚŚ; 

3) gaz - z istniejącego gazociągu w drodze ”owiatowej znajdującej się ”oza ”lanem lub ulicy 05KŚŚ; 
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej w drodze ”owiatowej znajdującej się ”oza ”lanem lub 

ulicy 05KŚŚ; 
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej w drodze ”owiatowej znajdującej się ”oza ”lanem lub ulicy 

05KŚŚ; 
6) nową infrastrukturę techniczną nalewy umie`cić ”oza ”asem drogowym drogi krajowej nr 11 za wyjątkiem 

”rzej`ć ”o”rzecznych ”od drogą i bez”o`rednich wJączeL do istniejącej infrastruktury w ”asie drogowymŁ 

§ ń5Ł Ustalenia dla terenów o symbolach 15K o ”owierzchni 0,06ha i 16K o ”owierzchni 0,13ha: 

1) tereny ”rzeznacza się ”od ”rze”om”ownie `cieków sanitarnych i wód o”adowych oraz se”aratory ro”o”o-
chodnych i ”iasku; 

2) wymagane jest w”rowadzenie wywo”Jotu wzdJuw granicy dziaJki w celu ”rzysJonięcia obiektów infrastruktury 
technicznejŁ 

§ ń6Ł Ustalenia dla gminnych ulic dojazdowych o symbolach 01KŚŚ o ”owierzchni 0,94ha, 04KŚŚ o ”o-
wierzchni 0,25ha i 05KŚŚ o ”owierzchni 0,06ha: 

1) obowiązuje szeroko`ć ulic w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem ”lanu, tjŁ: dla 01KŚŚ - 12,0m; 
dla 04KŚŚ - 10,0m; dla 05KŚŚ minimalna - 6,0m i maksymalna - 9,0m; 

2) ulica 05KŚŚ winna obsJugiwać wyJącznie tereny 13MNłU i 14MNłUŁ Obowiązuje zakaz obsJugi innych te-
renów ”o”rzez tę ulicę; 

3) w liniach rozgraniczających ulicy 01KŚŚ nalewy wykonać: 
a) linię energetyczną niskiego na”ięcia; do”uszcza się realizację linii energetycznej `redniego na”ięcia, 
b) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy od 32mm do 160mm, 
c) linię telekomunikacyjną, 
d) wodociąg o `rednicy ŚN od 80mm do 150mm, 
e) sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy ŚN od 150mm do 200mm, 
f) o`wietlenie ulicy, 
g) do”uszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę o `rednicy minimum 300mm; 

4) w liniach rozgraniczających ulicy 04KŚŚ nalewy wykonać: 
a) do”uszcza się realizację linii energetycznej `redniego na”ięcia, 
b) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy od 32mm do 160mm, 
c) linię telekomunikacyjną, 
d) wodociąg o `rednicy ŚN od 80mm do 150mm, 
e) o`wietlenie ulicy, 
f) do”uszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę o `rednicy minimum 300mmŁ 
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§ ń7Ł Ustalenia dla gminnej ulicy lokalnej o symbolu 02KŚL o ”owierzchni 0,80ha: 

1) obowiązuje szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem ”lanu, tjŁ: minimalna - 12,0m 
i maksymalna - 21,0m; 

2) w liniach rozgraniczających ulicy nalewy wykonać: 
a) linię energetyczną niskiego na”ięcia; do”uszcza się realizację linii energetycznej `redniego na”ięcia, 
b) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy od 32mm do 160mm, 
c) linię telekomunikacyjną, 
d) wodociąg o `rednicy ŚN od 80mm do 150mm, 
e) sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy ŚN od 150mm do 200mm, 
f) o`wietlenie ulicy, 
g) do”uszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę o `rednicy minimum 300mmŁ 

§ ń8Ł Ustalenia dla ”ublicznego ciągu ”ieszego o symbolu 03KŚX o ”owierzchni 0,01ha: 

1) obowiązuje szeroko`ć ciągu w liniach rozgraniczających: 4,0m; 
2) w liniach rozgraniczających ciągu nalewy wykonać jego o`wietlenieŁ 

ROźŚźIAI III 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ ń9Ł Śla terenów o symbolach 1MW, 5MN, 6MN, 7MN, 8U,źP, 9UłMN, 10MNłU, 11UłMN, 12UłP, 
13MNłU, 14MNłU nie będących gruntami komunalnymi ustala się 30% stawkę, sJuwącą do naliczania jednora-
zowej o”Jaty w stosunku do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, w momencie zbywania nieruchomo`ci ”rzez 
obecnego wJa`cicielaŁ Śla ”ozostaJych terenów ustala się stawkę 0%Ł 

§ 2ŃŁ źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych klŁ III, IV, V, VI oraz rowów ”ochodzenia mineralnego na 
cele nierolnicze, w tym klŁ III o ”owierzchni 1,0177ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ”odstawie 
decyzji o sygnŁ GźŁtrŁ057-602-469ł08 z dnia 9 ”audziernika 2008 rŁ 

§ 2ńŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ManowoŁ 

§ 22Ł 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 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Jan Prus 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIVł169ł2008 
Rady Gminy Manowo 

z dnia 27 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 35) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźŹGNIĘCIś W SPRAWIś UWAG WNIśSIONŹCH 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 m”z” wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko nie wnie-
siono uwagŁ 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI, źAPISANŹCH W PLANIś, INWśSTŹCJI ź źAKRśSU 
INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ ORAź źASAŚACH 

ICH FINANSOWANIA, źGOŚNIś ź PRźśPISAMI O FINANSACH PUBLICźNŹCH 

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 ze zmŁ) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców, zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
”ozŁ 1591 ze zmŁ)Ł 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane w niniej-
szym ”lanie, obejmują: 

1) ulice gminne dojazdowe I lokalne, sJuwące do obsJugi terenów ”rzylegJych; 
2) ”ubliczny ciąg ”ieszy, sJuwący do obsJugi terenów ”rzylegJych; 
3) sieć wodociągową, sJuwącą do obsJugi terenów ”rzylegJych; 
4) sieć kanalizacji sanitarnej, sJuwącą do obsJugi terenów ”rzylegJych; 
5) o`wietlenie ulic gminnych i ciągu ”ieszego, objętych ”lanem; 
6) do”uszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice gminne, objęte ”lanemŁ 

§ 2Ł Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
ujętych w niniejszym ”lanie, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 rŁ o finansach ”ublicznych 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 15, ”ozŁ 148 ze zmŁ), ”rzy czym limity wydatków budwetowych na ”rogramy inwestycyjne 
wieloletnie są ujęte kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy rokŁ 


