OZNACZENIA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Siedlce
mapa 2. Kierunki
(Uwaga: obszary i obiekty występujące wiecej

niż jeden raz są numerowane, a ich całkowitą liczbę podano na oznaczeniach
jako liczbę poprzedzoną kropkami:....x)

granica miasta (obszar opracowania Studium)

Granice stref i obszary chronione:
pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej
ochrony zachowanych elementów zabytkowych
ochrony konserwatorskiej krajobrazu
ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych
obserwacji archeologicznej i stanowisk ze strefami (czerwone numery i oznaczenia)
historycznie ukształtowanego układu ulic
pomników przyrody, ich zespołów parkowych i szpalerowych
obszaru NATURA 2000
"Siedlecko-Węgrowskiego" Obszaru Chronionego Krajobrazu
otuliny rezerwatu przyrody "Stawy Siedleckie"
ochrony ekologicznej
użytków ekologicznych
obszarów cennych przyrodniczo
ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody
ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody

Obszary i obiekty struktury funkcjonalnejmiasta:
śródmiejska zabudowa usługowa i usługowo-mieszkaniowa
budynki wpisane do rejestru zabytków
inne budynki zainteresowania konserwatorskiego
tereny mieszkaniowo-usługowe
większe tereny i koncentracje usług
parki i skwery
tereny produkcyjno-usługowe i techniczne, w tym
- produkcyjno-usługowe i towarzyszące mieszkaniowe
obsługa techniczna miasta
(w nawiasach podano szerokość w metrach;
klasy ulic: A-autostrada, GP-główna ruchu
osie podstawowego układu ulic
przy spieszonego, G-główna, Z-zbiorcza,
L-lokalna oraz G/Z-główna, która docelowo
postulowane szerokości pasów drogowych
powinna mieć klasę zbiorczą)
istniejące podczyszczalnie wód opadowych
linie elektroenergetyczne 110 kV
kolej (tereny zamknięte-warunkowe dopuszczenie usług i dróg)
kolejowe-z dopuszczeniem ogrodów działkowych
kolejowo-usługowe
funkcje specjalne (tereny zamknięte)
zabudowa mieszkaniowa warunkowo dopuszczona na działkach leśnych

}

tereny rekreacyjno-sportowe
cmentarze
ogrody działkowe
obszary leśne
obszary rolne
wody powierzchniowe

Inne obszary:
wyłączone spod zabudowy
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
wymagające scaleń i podziału nieruchomości
przestrzeni publicznych
przekształceń i rechabilitacji
obszar rozmieszczenia obiektów handlowych
obszary zamierzonego sporządzenia planów miejscowych

Obszary lokalizacji:
inwestycji celu publicznego, w tym:
- dworca kolejowo-autobusowego
- szkół
- sądów
- ratusza miejskiego lub innego budynku z zakresu administracji lub kultury
- przepompowni ścieków
- podczyszczalni wód opadowych
- stacji transformatorowych
- linii elektroenergetycznej 110 kV
- linii elektroenergetycznej 220 kV (docelowo 400 kV)
- centrum logistycznego transportu
- parkingów dla "tir-ów"
- pasa izolacyjnego autostrady
- poszerzanych i nowych ulic wymagajacych wykupu terenu

Inne:
granice obszarów struktury funkcjonalno -przestrzennej
(sy mbole wg tekstu: M1-3,
granice obszarów polityki ochrony środowiska H, Z0-4, C0-7, CP1-2,K)
obszary zagrożone podtopieniami
odcinki drogi na estakadzie
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