OZNACZENIA
granice obszaru obj tego Studium - granice administracyjne miasta
PRZEZNACZENIE TERENÓW
Tereny rozwoju zabudowy
MU1

tereny ródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo -us ugowej

MU2

tereny zabudowy mieszkaniowo-us ugowej wysokiej intensywno ci

MU3

tereny zabudowy mieszkaniowo-us ugowej niskiej intensywno ci

UP1

tereny zabudowy us ugowej i produkcyjnej

UP2

tereny zabudowy us ugowej, produkcyjnej i przemys owej

Strefy ochrony konserwatorskiej
KZ-A-1

strefa pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej

KZ-B-2

strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych
strefa ochrony krajobrazu kulturowego

KZ-K
A53

A11

stanowiska archeologiczne o powierzchni poni ej 0,5 ha
wraz ze stref ochronn
stanowiska archeologiczne o powierzchni powy ej 0,5 ha
wraz ze stref ochronn

Tereny techniczne i specjalne

ELEMENTY SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY

KU

tereny kolejowe z us ugami

KK

tereny kolejowe

KA

autostrada

IT

tereny obs ugi technicznej miasta

KGP

droga g ówna ruchu przyspieszonego

pas drogowy autostrady

KG

drogi g ówne

tereny specjalne

KZ

drogi zbiorcze

KL

wa niejsze drogi lokalne

IS

wiadukty

Tereny otwarte
ZL

lasy

Z1

tereny przyrodnicze

Z2

tereny rekreacyjno-sportowe

linie elektroenergetyczne 110kV istniej ce

Z3

tereny parków i skwerów

istniej ce stacje elektroenergetyczne 110/15kV

ZD

ogrody dzia kowe

podczyszczalnie wód opadowych

ZC

cmentarze

W

wody powierzchniowe

OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY
rp
orp
OCHK

rezerwat przyrody "Stawy Siedleckie"
otulina rezerwatu przyrody "Stawy Siedleckie"
Siedlecko-W growski Obszar Chronionego Krajobrazu

N2000-1

obszar NATURA 2000 "Ostoja Nadliwiecka"

N2000-2

obszar NATURA 2000 "Dolina Liwca"

N2000-3

obszar NATURA 2000 "Go obórz"

ue-2

ytki ekologiczne
pomniki przyrody
drzewa wskazane do zachowania

Obszary wspomagaj ce trzon systemu przyrodniczego miasta

przej cie dla zwierz t nad autostrad
dowisko dla helikopterów

OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, W TYM:
-ponadlokalnego:
pas drogowy autostrady
KK

tereny kolejowe
autostrada
droga g ówna ruchu przyspieszonego
ze Wymiany Pasa erskiej

icp-o
icp-eN-w1

icp-eE
icp
zm

rozbudowa oczyszczalni cieków
projektowana linia elektroenergetyczna 110 (wariant 1 i wariant 2)
stacje elektroenergetyczne 110/15kV
zadania modernizacyjne i inwestycyjne
1. rewaloryzacja Parku Miejskiego "Aleksandria"

2. Regionalny O rodek Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki
-lokalnego:

tereny o powierzchni biologicznie czynnej minimum 70%

drogi g ówne

tereny o powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%

drogi zbiorcze i lokalne

OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY ZABYTKÓW
RZ-2
obszary wpisane do rejestru zabytków
obiekty wpisane do rejestru zabytków
obiekty do ochrony uj te w Gminnej Ewidencji Zabytków
historycznie ukszta towany uk ad ulic

icp-p -1

przepompownie cieków

icp-uo-1

obiekty us ug o wiaty

icp-zr-1

zbiorniki retencyjne

OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEKSZTA CE I REHABILITACJI
obszary wymagaj ce przekszta ce i rehabilitacji

INNE OBSZARY
SC-1

GZWP

obszary wymagaj ce scale i podzia u nieruchomo ci
obszary rozmieszczenia urz dze wytwarzaj cych energi
z odnawialnych róde energii o mocy przekraczaj cej 100kW
ówny zbiornik wód podziemnych nr 223
obszary o wysokim poziomie wód gruntowych(powy ej 1 m p.p.t.)
kliny napowietrzaj ce

tz-1

tereny zamkni te

Obszary obowi zkowego sporz dzenia planów
OH-1
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda y powy ej 2000m2
PP-1
obszary przestrzeni publicznej
Obszary zamierzonego sporz dzenia planów
mpzp-1
obszary ekspansji zabudowy
obszary zabudowy na dzia kach le nych wymagaj ce uzyskania zgody
na zmian przeznaczenia gruntów le nych
Obszary szczególnego zagro enia powodzi
obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest
rednie i wynosi 1%
obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest
wysokie i wynosi 10%

